
De blinde mannen en de olifant 

Een volksverhaal uit India dat intercultureel bewustzijn leert,  door te 

illustreren hoe verschillende perspectieven tot verschillende standpunten 

leiden. Ontleend aan: website Peacecorps.gov 

Lang geleden woonden er zes oude mannen in een dorp in India. Elk werd 

blind geboren. De andere dorpelingen hielden van de oude mannen en 

hielden hen uit de buurt van kwaad. Omdat de blinde mannen de wereld 

niet zelf konden zien, moesten ze zich veel van zijn wonderen 

voorstellen. Ze luisterden aandachtig naar de verhalen van reizigers om te 

leren wat ze konden over het leven buiten het dorp. 

De mannen waren nieuwsgierig naar veel van de verhalen die ze hoorden, 

maar ze waren het meest nieuwsgierig naar olifanten. Ze kregen te horen 

dat olifanten bossen konden vertrappen, enorme lasten konden dragen en 

jong en oud konden schrikken met hun luide trompetgeschal. Maar ze 

wisten ook dat de dochter van de Radja op een olifant reed toen ze door 

het koninkrijk van haar vader reisde. Zou de Radja zijn dochter in de 

buurt van zo'n gevaarlijk wezen laten komen? 

De oude mannen maakten dag en nacht ruzie over olifanten. 'Een olifant 

moet een machtige reus zijn', beweerde de eerste blinde man. Hij had 

verhalen gehoord over olifanten die werden gebruikt om bossen te kappen 

en wegen aan te leggen. 

'Nee, je moet het bij het verkeerde eind hebben,' wierp de tweede blinde 

man tegen. "Een olifant moet gracieus en zachtaardig zijn als een prinses 

op zijn rug wil rijden." 

"Je hebt het mis! Ik heb gehoord dat een olifant het hart van een man kan 

doorboren met zijn verschrikkelijke hoorn," zei de derde blinde man. 

'Alsjeblieft,' zei de vierde blinde man. 'Jullie hebben het allemaal mis. Een 

olifant is niets meer dan een grote soort koe. Je weet hoe mensen 

overdrijven.' 

"Ik ben er zeker van dat een olifant iets magisch is", zei de vijfde blinde 

man. 'Dat zou verklaren waarom de dochter van de Radja veilig door het 

koninkrijk kan reizen.' 

"Ik geloof helemaal niet dat olifanten bestaan", verklaarde de zesde blinde 

man. "Ik denk dat we het slachtoffer zijn van een wrede grap." 

https://www.peacecorps.gov/educators/resources/story-blind-men-and-elephant/?_ga=2.113592001.730314538.1630920854-1379525653.1630920854


Ten slotte werden de dorpelingen moe van alle ruzies, en ze regelden dat 

de nieuwsgierige mannen het paleis van de Radja zouden bezoeken om de 

waarheid over olifanten te leren kennen. Een jonge jongen uit hun dorp 

werd uitgekozen om de blinde mannen op hun reis te begeleiden. De 

kleinste man legde zijn hand op de schouder van de jongen. De tweede 

blinde man legde zijn hand op de schouder van zijn vriend, enzovoort, 

totdat alle zes de mannen klaar waren om veilig achter de jongen aan te 

lopen die hen naar het prachtige paleis van de Radja zou leiden. 

Toen de blinde mannen het paleis bereikten, werden ze begroet door een 

oude vriend uit hun dorp die als tuinman op het paleisterrein werkte. Hun 

vriend leidde hen naar de binnenplaats. Daar stond een olifant. De blinde 

mannen stapten naar voren om het schepsel aan te raken dat het 

onderwerp was van zoveel ruzies. 

De eerste blinde man stak zijn hand uit en raakte de zijkant van het 

enorme dier aan. "Een olifant is glad en stevig als een muur!" verklaarde 

hij. "Het moet heel krachtig zijn." 

De tweede blinde man legde zijn hand op de lenige slurf van de 

olifant. "Een olifant is als een gigantische slang", kondigde hij aan. 

De derde blinde man voelde de puntige slagtand van de olifant. "Ik had 

gelijk", besloot hij. 'Dit wezen is zo scherp en dodelijk als een speer.' 

De vierde blinde man raakte een van de vier poten van de olifant 

aan. 'Wat we hier hebben,' zei hij, 'is een extreem grote koe.' 

De vijfde blinde man voelde het gigantische oor van de olifant. "Ik geloof 

dat een olifant een enorme waaier is of misschien een magisch tapijt dat 

over bergen en boomtoppen kan vliegen", zei hij. 

De zesde blinde gaf een ruk aan de grove staart van de olifant. 'Nou, dit is 

niet meer dan een stuk oud touw. Gevaarlijk inderdaad,' schamperde hij. 

De tuinman leidde zijn vrienden naar de schaduw van een boom. 'Ga hier 

zitten en rust uit voor de lange reis naar huis,' zei hij. 'Ik zal je wat water 

te drinken brengen.' 

Terwijl ze wachtten, praatten de zes blinde mannen over de olifant. 

"Een olifant is als een muur", zei de eerste blinde man. "Daar kunnen we 

het toch eindelijk over eens zijn." 



"Een muur? Een olifant is een gigantische slang!" antwoordde de tweede 

blinde man. 

'Het is een speer, zeg ik je,' hield de derde blinde man vol. 

'Ik weet zeker dat het een gigantische koe is,' zei de vierde blinde man. 

'Magisch tapijt. Er is geen twijfel over,' zei de vijfde blinde man. 

"Zie je het niet?" smeekte de zesde blinde man. 'Iemand heeft een touw 

gebruikt om ons te misleiden.' 

Hun ruzie ging door en hun geschreeuw werd luider en luider. 

"Muur!" "Slang!" "Speer!" "Koe!" "Tapijt!" "Touw!" 

"Stop met schreeuwen!" riep een zeer boze stem. 

Het was de Radja, die uit zijn dutje werd gewekt door de luidruchtige 

ruzie. 

'Hoe kunnen jullie er allemaal zo zeker van zijn dat je gelijk hebt?' vroeg 

de heerser. 

De zes blinde mannen dachten na over de vraag. En toen, wetende dat de 

Radja een zeer wijs man was, besloten ze helemaal niets te zeggen. 

'De olifant is een heel groot dier,' zei de radja vriendelijk. 'Iedereen heeft 

maar één deel aangeraakt. Misschien als je de delen bij elkaar legt, zul je 

de waarheid zien. Laat me nu rustig mijn dutje afmaken.' 

Toen hun vriend met het koele water naar de tuin terugkeerde, rustten de 

zes mannen rustig in de schaduw, nadenkend over het advies van de 

Radja. 

'Hij heeft gelijk,' zei de eerste blinde man. 'Om de waarheid te leren 

kennen, moeten we alle onderdelen bij elkaar brengen. Laten we dit op de 

reis naar huis bespreken.' 

De eerste blinde man legde zijn hand op de schouder van de jongen die 

hen naar huis zou leiden. De tweede blinde man legde een hand op de 

schouder van zijn vriend, enzovoort, totdat alle zes mannen klaar waren 

om samen te reizen. 


