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Wat je van Kurma de schildpad kunt leren 

Schildpadden weten hoe je je doeltreffend tegen gevaren beschermt: ze kunnen hun kop, poten en 

staart intrekken en hun schild zelfs helemaal afsluiten. Ze leven heel lang, want ze weten hoe 

belangrijk het is om zuinig met je eigen energie om te gaan. Ze passen zich optimaal aan hun 

omgeving aan: of ze nu in zee, aan land of in rivieren, meren en moerassen leven, schildpadden 

voelen zich bijna overal lekker. Door de stand van hun ogen te veranderen, kunnen schildpadden 

verschillende perspectieven innemen – een vaardigheid die goud waard is als het erom gaat de 

wereld ook eens met andere ogen te bekijken. Schildpadden kunnen enorme afstanden, duizenden 

kilometers afleggen. Ook al duurt het misschien een hele tijd, hun doel bereiken ze uiteindelijk altijd, 

omdat ze gewoon volhardend blijven. Schildpadden zijn buitengewoon sober: ze kunnen wekenlang 

zonder voedsel en slaan water langdurig op, zodat ze vroeger door zeelieden als zoetwaterbron 

gewaardeerd werden. Ze kunnen zich volkomen ontspannen en kennen geen jachtigheid of 

prestatiedruk, burn-out en depressies.  

Wie zou nu niet eens graag willen wegduiken, van perspectief veranderen of zich van stress 

bevrijden? Natuurlijk beschikte Kurma de schildpad van jongs af aan over al deze vaardigheden. En 

toch … op den duur vond ze het gewoon niet genoeg om heel oud te kunnen worden, heel ver te 

kunnen zwemmen of heel ontspannen te kunnen blijven: Kurma wilde meer! En zo zou Kurma’s 

ontevredenheid haar uiteindelijk tot zegen zijn. Als Kurma zich in een alledaags schildpaddenlot had 

geschikt, zou ze wellicht niet op zoek zijn gegaan naar het geluk… 

Kurma ontdekt het geluk 

Aan de oever van de rivier, in de schaduw van de bomen bij de vissersboten, leefde Kurma, de wijze 

schildpad. In het heldere water van de inham baadde ze, op het warme kiezelzand lag ze te zonnen, 

en altijd wanneer ze zich te dromen legde – en dat gebeurde nogal eens – maakte ze het zich 

gemakkelijk onder het schaduwrijke gebladerte van de mangobomen. 

Op het eerste gezicht zag Kurma eruit als een gewone schildpad. En toch kon ze iets waartoe behalve 

zij geen enkel ander dier in staat was: in de loop van haar lange leven had Kurma geleerd zich 

helemaal in zichzelf terug te trekken. In tegenstelling tot gewone schilpadden, die ermee tevreden 

waren om hun kop, staart en poten in te trekken, kon Kurma ook haar geest volledig van deze wereld 

afschermen – en zo waren haar gedachten op den duur onbekommerd en helder geworden en haar 

gevoelens vredig en vrolijk. Zo was Kurma een voorbeeld geworden voor alle dieren in het bos. Of een 

dier nu van dichtbij of van verre was gekomen, iedereen die in zijn nood bij haar te rade ging, vertrok 

opgelucht en bevrijd, ook al was hij nog zo bedrukt gekomen. Wat was dat toch verbazingwekkend! 

Zonder zelf te bewegen bracht Kurma alles om zich heen in beweging. Hoewel ze niets leek te doen, 

bleef toch niets in haar nabijheid ongedaan.  
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In haar jeugd zou Kurma werkelijk alle reden hebben gehad om volkomen gelukkig te zijn. Onder 

wuivende palmbomen lag ze op heuvels van crèmekleurig zand, vanwaar ze een prachtig uitzicht had 

op de uitgestrekte, donkere zee. Ze mocht slapen zo lang ze wilde, nooit rinkelde er een wekker die 

haar opriep aan het werk te gaan, en altijd wanneer ze zin had in een uitstapje, stonden haar 

vrienden in een lange rij kop aan staart om met haar mee te gaan. En toch miste Kurma  iets. Hoewel 

ze geen idee had wat dat dan wel zou kunnen zijn, werd dat gevoel steeds sterker. Hoe ouder Kurma 

werd, hoe moeilijker ze het vond om de poort naar het geluk te openen, al was het maar op een klein 

kiertje. En wat echt vervelend was, was dat Kurma’s ontevredenheid des te groter werd naar mate ze 

beter zag wat er in de kleine wereld om haar heen gebeurde. Hoe langer Kurma over dit alles 

piekerde, hoe somberder haar hart werd. En dus was het geen wonder dat het haar uiteindelijk teveel 

werd. In de tijd dat de eerste herfstwinden in het land waaiden, besloot Kurma daarom de wijde 

wereld in te trekken, om het geluk te vinden.  

Op de verdorde steppe kwam Kurma op het idee dat de weg naar het geluk misschien in ascese zou 

kunnen liggen. Dus begon ze te vasten. Ze dronk alleen nog maar water en vastte en vastte … wat ze 

natuurlijk niet had bedacht, was dat schildpadden bijna eeuwig kunnen leven zonder ook maar een 

grassprietje te eten. En zo had ze er al spoedig geen zin meer in, at haar buik rond aan een berg rode 

bessen en ging weer op zoek naar het geluk.  

In het aardvarkenhol waarin ze nu weliswaar per ongeluk terecht was gekomen, maar niettemin 

vriendelijk was ontvangen, raakte ze verslaafd aan gokken. Met wrattenzwijnen, stinkdieren en het 

kleine aardvarken bracht ze hele nachten door met dobbelen, aardpijpen roken en jenever drinken. 

Op een ochtend sleepte ze zich na een nacht doorpimpelen naar het meer om een koele slok te nemen 

en zag toen plotseling haar spiegelbeeld in het water. Waarlijk, als iemand die het geluk heeft 

gevonden zag zij er helemaal niet uit! In het eerste zonlicht verliet Kurma daarom de ‘poel des 

verderfs’ en ging teleurgesteld weer op weg.  

Aan de malse oevers van de Ganges sloot Kurma zich zonder dralen aan bij een groep oude, wijze 

schildpadden die er aardigheid in hadden om heel lang merkwaardige lichaamshoudingen vol te 

houden. Omdat ze heel talentvol was, duurde het niet lang tot ook Kurma ten slotte op één poot en 

later zelfs op haar hoofd kon staan. Hoewel de oefeningen haar geest kalmeerden, vond Kurma toch 

niet het stralende geluk waarnaar ze op zoek was. Ook vond ze het op den duur te dwaas om 

urenlang op één poot te staan – en dus ging ze liever weer op alle vier staan en trok de bergen in. 

In een geheimzinnige kruidentuin midden op de hoogvlakte ontmoette Kurma een hele kliek 

schildpadden die er nogal grappig uitzagen, omdat er lange, warrige haren van hun rimpelige koppen 

neerhingen en hun schilden met kleurige bloemen waren beschilderd. Toe ze het merkwaardige 

gezelschap over haar zoektocht naar het geluk vertelde, werden haar grijnzend enkele eigenaardige 

grassen en paddenstoelen ter consumptie aangeboden. Het duurde niet lang of ze werd draaierig en 

dansten er kleine, fonkelende sterretjes voor haar ogen. Maar hoewel dit allemaal echt heel grappig 

aanvoelde, op den duur werd het toch een beetje vermoeiend en ook het flauwe gevoel in haar maag 

was niet prettig.  
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Gefrustreerd verliet Kurma de kruidentuin en liep lange tijd doelloos door wouden en kleine bossen. 

Het is gemakkelijk om in tienduizend dingen verstrikt te raken, dacht Kurma. Het is moeilijk om het 

geluk in de wereld werkelijk te vinden, vond ze. Uitgeput ging ze in de schaduw van een vijgenboom 

zitten. Moe geworden observeerde ze de wolken die langzaam langs de hemel trokken, hoorde wind 

die in de bladeren danste, rook de bloesemgeur die het briesje meevoerde … Bij zichzelf aangekomen 

begon ze zich geleidelijk te ontspannen. En terwijl ze haar lichaam tot rust liet komen, kwam ook haar 

adem tot rust. En doordat haar adem rustig werd, werden ook haar gedachten en gevoelens rustig. 

En terwijl ze zich helemaal onderdompelde in loslaten en stil worden, had ze een bevrijdend inzicht:  

 

  Wie het uiterlijke gebruikt om zijn innerlijk in harmonie te  

  brengen, zal niet ver komen.  

  Gebruik liever het innerlijke om het uiterlijke te veranderen.  

  De deur naar geluk gaat van binnenuit open. 

 

    

 

Overgenomen uit: De 7 geheimen van de schildpad, door Aljoscha Schwarz en Ronald Schweppe. 

Uitgeverij Altamira, Haarlem 

 


