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De kleine prins 

 

Er was eens een kleine prins die het geheim van het leven wilde doorgronden. Hiervoor ging 

hij in de leer bij een groot tovenaar. 

Iedere morgen als de kleine prins wakker werd, zag hij de tovenaar op een kussentje zitten 

mediteren. De tovenaar herhaalde hierbij regelmatig een bepaalde spreuk. Wanneer hij op 

stond zei hij: "Ziezo, ik heb weer gegeten en gedronken. God zorgt goed voor mij." 

Op een dag had de kleine prins de moed om te vragen wat het mediteren hem bracht. De 

tovenaar antwoordde: "Ik krijg de heerlijkste spijzen aangereikt die mij een voldaan gevoel 

geven en de meest goddelijke drank die mijn zinnen streelt." 

De kleine prins vroeg of hij hem wilde vertellen welke spreuk hij hiervoor opzegde. Met een 

glimlach gaf de tovenaar antwoord: "Volheid is leegte, leegte is volheid." 

"Is dat het?" vroeg de kleine prins verbaasd. 

"Ja, dat is het," kreeg hij terug, "maar je moet het wel met toewijding opzeggen." 

Vanaf dat moment zaten zij iedere morgen samen op hun kussen. De tovenaar sloot de 

meditatie steeds af met de woorden. "Ziezo, ik heb weer gegeten en gedronken. God zorgt 

goed voor mij." 

Maar de kleine prins die verlangend uit had gezien naar tafels vol overheerlijk voedsel, had 

alleen maar honger gekregen. Het leek wel alsof iedere dag de honger erger werd. Hij werd 

er bijna moedeloos van. Omdat de tovenaar hem bemoedigend toeknikte, hield hij vol. 

Op een dag kreeg de tovenaar een oud-leerling te logeren. De volgende morgen zaten ze 

gedrieën te mediteren. De kleine prins merkte op dat de gast een andere spreuk reciteerde 

dan de tovenaar. Maar ook hij sloot de meditatie af met de uitroep: "Ziezo, ik heb weer 

gegeten en gedronken. God zorgt goed voor mij." 

De kleine prins vroeg hem of hij mocht weten welke spreuk hij uitsprak. De gast antwoordde: 

"Geef mij mijn dagelijks brood." 

De kleine prins was verbaasd dat de spreuk meer een directe vraag was, maar bedacht dat 

het toch eigenlijk wel zeer logisch klonk. 
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Van nu af aan oefende hij ijverig met het opzeggen van de nieuwe spreuk. De tovenaar 

lachte hem bemoedigend toe. 

Toen na een tijdje ook deze spreuk zijn honger niet stilde, vroeg hij de tovenaar of hij nog 

andere spreuken kende.  

"Nee," antwoordde hij, "geen enkele andere spreuk zal jou baten. Zoek niet. Neem slechts in 

je op wat je voorgeschoteld krijgt. Dat zal jou tot voedsel zijn." 

Aangezien het antwoord hem niet bevredigde, ging de kleine prins de spreuken ontrafelen en 

ontleden om er de zin van te ontdekken. Hij kwam op niets uit. Door al het gepieker ging hij 

steeds slechter slapen en at hij niet goed meer. Hij begon er slecht uit te zien. Hij was zo vol 

van zijn verlangen het goddelijk voedsel te bemachtigen, dat hij zich leeg voelde van binnen, 

leeg en levenloos, omdat hij er niet bij kon komen. Hij keek in de spiegel en zag zijn 

ingevallen gezicht en zijn lege verdwaasde ogen. Die zeiden hem dat hij zo niet door kon 

gaan. Zijn ogen zeiden hem dat hij eens goed om zich heen moest kijken. Voor het eerst 

sinds lange tijd was hij zich weer bewust van zijn eigen lijf en zijn omgeving. Hij nam alles in 

zich op en voelde dat het leven in hem terugvloeide. Hij raakte vervuld van het gewaar zijn. 

Toen welde de spreuk van de tovenaar in hem op en hij zag dat alles hem tot voedsel 

diende, zijn dagelijks brood.  

"God zorgt goed voor mij," dacht hij. 
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