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INLEIDING
De T a u - t e - t s j i n g is één dier boeken, die
door de eeuwen heen hun waarde blijven be
houden. De duisterheid van den tekst verhoogt
de aantrekkingskracht die ervan uitgaat. Telkens
weer worden pogingen aangewend, zoowel door
Chineesche als door Westersche geleerden, om
den tekst te interpreteeren, en geen twee inter
pretaties zijn aan elkander gelijk. Talrijk zijn
de vertalingen van bevoegde hand, die reeds
bestaan, en talrijker nog de bewerkingen van
niet- of halfbevoegden, die de duisterheid van
den tekst hebben trachten op te helderen door
hun eigen philosophische beschouwingen. In het
Nederlandsch bestaat er slechts één vertaling,
direct uit het Chineesch vervaardigd, n.1. die van
Henri Borel. Deze, die in haar tijd een leemte
vervulde, is thans verouderd. Een nieuwe Nederlandsche vertaling uit den oertekst door iemand
die, gedurende dertig jaar van Sinologische
studie, zich telkens weer geplaatst zag tegenover
het probleem van den Tau-te-tsjing, schijnt
daarom alleszins gerechtvaardigd.
Deze vertaling onderscheidt zich van alle be
staande, ook in andere talen, door een veel vol
lediger critische behandeling van den tekst. De
meeste vertalers hebben zich getrouw gehouden
aan de overgeleverde traditie van den tekst.
Sommigen der beste hebben daarbij nü en dan
gebruik gemaakt van enkele tekstvarianten,
maar nog nooit is een poging gewaagd om een
vertaling te geven, die berustte op een critische
reconstructie van den geheelen tekst. De eenige,
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die verschillende omzettingen heeft aangedurfd,
is Ch'u Ta-kao in zijn in 1937 verschenen Engelsche vertaling, doch daarin ontbreekt elke ver
antwoording van de gemaakte veranderingen.
Vertalingen van den overgeleverden tekst heb
ben haar waarde in zoo verre, dat daarin zoo
veel mogelijk worden weergegeven de opvat
tingen, die de Chineezen zelf gedurende twee
duizendjaar van dit gewijde boek hebben gehad.
Tracht men echter door te dringen tot de beteekenis, die de tekst moet hebben gehad in den tijd,
waarin hij tot stand kwam, dan is het duidelijk,
dat een critische studie van een zoo kennelijk corrupten tekst onmisbaar is voor het goed verstaan
ervan. Men mag het boek dan niet anders behan
delen als elk ander geschrift uit de oudheid.
Dit nu tracht deze vertaling te doen. Zij maakt
daarbij overvloedig gebruik van het critische
werk, dat Chineesche geleerden hebben verricht.
Behalve de oudere edities, die hier niet genoemd
behoeven te worden, moet ik in de eerste plaats
melding maken van het standaardwerk van Ma
Sju-loen, Lau-tze Ho-koe (1924), dat een
critische reconstructie beproeft van den geheelen
tekst. Uit mijn aanteekeningen blijkt voldoende,
hoe onmisbaar dit werk voor mij is geweest.
Ma's standpunt is zeer radicaal. Hij is, naar
mijn meening, al te spoedig geneigd tot ver
andering van den tekst. In tallooze gevallen ga
ik daarmede niet accoord; ik aanvaard ver
anderingen alleen wanneer daartoe een dwin
gende noodzaak aanwezig is. Meestal ben ik zijn
afwijkende opvattingen met stilzwijgen voorbij
gegaan, — evenals die van andere vertalers, —
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om den omvang van mijn aanteekeningen niet
al te zeer te doen uitdijen. Slechts in bijzondere
gevallen heb ik afwijkende inzichten vermeld.
Men kan er evenwel zeker van zijn, dat overal
zorgvuldig de verschillende opvattingen tegen
elkander zijn afgewogen.
Behalve het werk van Ma Sju-loen is ook dat
va.^ ^au Heng, Lau-tze Tsjeng-koe (1930)
mij zeer nuttig geweest, evenals de edities van
Yang Sjoe-ta, Lau-tze Koe-i (1928) en
Li Tsj iau, L a u - t z e K o e - t s j o e (1929). De
prachtige uitgave met tekstvarianten naar oude
inscripties en manuscripten van het Archaeologisch Instituut van de Nationale Akademie
te Peiping, genaamd: K o e - p e n T a u - t e tsjing tsjiau-k'an (1936) was eveneens on
misbaar. Daaraan heb ik de titelplaat ontleend,
die het begin weergeeft van een inscriptie van
den tekst in steen, geschreven door den beroem
den schilder en calligraaf Tsjau Meng-foe in
1316, alsmede den Chineeschen titel van dit
werk, die voorkomt op een steen-inscriptie van
den tekst van het jaar 73^- Enkele andere mo
derne critische edities van den tekst, die ik
gaarne had willen raadplegen, waren mij tot
mijn spijt door de tijdsomstandigheden niet toe
gankelijk.
De critische studie van den tekst bepaalt zich
niet tot het gebruik maken van oude tekst
varianten of het maken van conjecturen. Zij be
staat ook uit een herschikking van den inhoud
der hoofdstukken. De tekst telt 81 hoofdstukken.
Dit is geen toeval. Het getal 81 is 3 X 3 X 3 X 3,
een heilig getal in het Tauïsme, en het is zeker'
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dat men in de Han dynastie (206 v. Chr.—221
na Chr.) deze indeeling tot stand heeft gebracht.
Nu waren de oude Chineesche boeken geschre
ven op smalle latjes van hout of bamboe, die
ieder gewoonlijk slechts één regel bevatten. Deze
latjes werden tezamen geregen met een riempje,
dat door een gat boven in het latje werd getrok
ken. Brak dit riempje, dan raakten de latjes ge
makkelijk in wanorde. Het is duidelijk dat, bij
een herschikking volgens een kunstmatig be
ginsel, dat op het getal 81 wilde uitkomen, ver
schillende regels groot gevaar liepen op een
verkeerde plaats terecht te komen te meer,
omdat de tekst duister en het tekstverband daar
om lang niet overal doorzichtig was. De rijmen,
die telkens voorkomen, zijn te onregelmatig om
een zekere gids te kunnen zijn. Zoo is dit inder
daad, naar mijn overtuiging, herhaaldelijk ge
schied. Men vindt verschillende herhalingen, die
bij een zoo korten tekst zeer onwaarschijnlijk
zijn, en allerlei regels zijn in hoofdstukken ge
raakt, waar zij geen goeden zin geven. Daar nu
in den zeer lapidairen stijl van den T a u - t e 
ts i ing alles afhangt van het tekstverband, wor
den zulke, verkeerd geplaatste, regels geheel on
verstaanbaar. Slaagt men er echter in ze in hun
oorspronkelijk verband terug te brengen, dan
blijkt, dat zij een goeden zin hebben. Zulk een
reconstructie is natuurlijk een teere en moeilijke
zaak. Ik ben daarbij met de uiterste behoed
zaamheid te werk gegaan, eerder conservatiel
dan radicaal, maar ik geloof te mogen zeggen,
dat de tekst daardoor in vele gevallen aan duide
lijkheid veel gewonnen heeft.
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Ik vlei mij niet alle moeilijkheden te hebben
overwonnen. Er zijn passages, die mij niet be
vredigen, ook niet in mijn vertaling. Ik moge
hiervoor verwijzen naar de aanteekeningen.
Mijn interpretatie van den tekst is mede in hooge
mate bepaald door mijn opvatting van den tijd,
waarin hij tot stand is gekomen. De overlevering
plaatst den tekst zeer vroeg, ongeveer in de
eerste helft van de 6de eeuw v. Chr. Lau-tze,
aan wien hij wordt toegeschreven, zou dan een
ouder tijdgenoot van Confucius zijn geweest.
Deze traditie berust op een „biographie" van Lautze door den grooten historicus Sse-ma Tsj'ièn
(omstreeks 100 v. Chr.). Om redenen, te wijdloopig en te technisch om hier te worden uit
eengezet, hecht ik aan die traditie geen waarde.
Belangrijker dan een bericht omtrent het ver
meende auteurschap van een ouden tekst, is
voor mij de oude tekst zelf. Deze zelf vormt
voor mij het primaire historische gegeven. De
gedachteninhoud nu van den Tau-te-tsjing
is voor mij ondenkbaar op een zoo vroeg tijd
stip als de eerste helft van de 6de eeuw v. Chr.
Hij behoort geheel en al thuis in het gedachtenklimaai, dat wij omstreeks 300 v. Chr. in China
aantreffen. Herhaaldelijk worden opvattingen
uit de school van Confucius bestreden; telkens
vindt men denkbeelden die, op andere wijze
verwerkt, voorkomen bij andere schrijvers uit
dien tijd. Hiertegenover is aangevoerd,, dat de
taal van den Tau-te-tsjing hier en daar
archaïsche elementen vertoond. Dit loochen ik
niet, maar ik geloof dat de schrijver gebruik
heeft gemaakt van oude zegswijzen, waarvan
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de beteekenis misschien oorspronkelijk een ge
heel andere geweest is, om ze in te lijven in
zijn gedachtensysteem. Den T a u - t e - t s j i n g ,
als samenhangend boek, beheerscht door één
groote gedachte, kan ik onmogelijk eerder
plaatsen, in de ontwikkeling van het Chineesche denken, dan ongeveer 300 v. Chr. Van
den schrijver weten wij niets met zekerheid. De
Amerikaansche Sinoloog Dr. H. H. Dubs heeft
zeer onlangs, in het Journal van de American
Oriental Society, in een publicatie waarvan mij
nog alleen, door groote vriendelijkheid van den
auteur, het handschrift bekend is geworden,
aannemelijk gemaakt, dat Lau-tze moet wor
den geïdentificeerd met den vader van een zeke
ren Twan-kan Tsoeng, burggraaf van Twankan en generaal van den staat Wéi in 273 v.
Chr. Deze identificatie, berustend op zuiver
historische gegevens, komt zeer goed overeen
met den tijd waarin men, op grond van interne
evidentie, den tekst zou willen plaatsen.
Den titel, Tau-te-tsjing, heb ik weerge
geven door: Het Boek van Weg en Deugd. Dit
vereischt eenige toelichting. T a u, Weg, is het
begrip dat de geheele Chineesche philosophie
beheerscht. Het is fundamenteel voor de oude
Chineesche wereldbeschouwing. Daarin was het
een axioma, dat mensch en wereld een onver
brekelijke éénheid vormen, en elkander beïn
vloeden. Allerlei begrippen, die voor ons geheel
ongelijksoortig zijn, werden met elkander in
verband gebracht, soms op grond van een uiter
lijke gelijkheid van klank, getal of vorm. Tusschen hemel, aarde en mensch, de voornaamste
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parallelle vlakken waarin men denkt, bestaan
voortdurende correlaties. Zooals het werk van
den mensch te rechter tijd noodig is, evenals de
vruchtbaarheid van de aarde en de regen des
hemels, om den oogst te doen gedijen, zoo is er
nauwe samenhang op elk gebied des levens. Aan
den hemelbol bewegen zich de zon, de maan
en de planeten in hun banen. Die beweging is
de Weg, Tau, des hemels; daaraan corres
pondeert de Weg, Tau, der aarde en de Weg,
Tau, des menschen. Stokt het op den éénen
Weg, dan stokt het ook op den anderen. Alle
verschijnselen hebben deel aan bepaalde cate
gorieën, wier samenhang wordt uitgedrukt door
een getallensymboliek: de zoogenaamde vijf
,,elementen , de vijf hemelstreken (het midden
eveneens meegerekend), de vijf jaargetijden (het
midden van het jaar ook afzonderlijk gerekend),
de vijf planeten, de vijf kleuren, de vijf smaken,
de vijf muzieknoten, de vijf ingewanden, enz.
De invloed nu, die uitstraalt van de ééne
schakel in de l^nge keten op de andere,
heet Tê, Deugd, kracht, virtus. Ik gebruik de
vertaling Deugd, omdat onder Confucianistischen invloed dit woord geheel en al in de
zedelijke sfeer is getrokken. Oorspronkelijk moet
het echter niet in ethischen, maar in magischen
zin worden verstaan. T ê is magische potentie,
geladenheid \ het is het Ghineesche equivalent
van het Manabegrip uit de dusgenaamd primi
tieve godsdiensten.
Loopt nu alles vlot en natuurlijk, zonder wrij
ving, om een modern beeld te gebruiken, in één
der onderdeelen van deze mechaniek, dan
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heerscht de ideale toestand, waarin de Tê of
Deugd van elk deel van het geheel ten volle
tot zijn recht kan komen. Op het spontane van
dit proces valt volle nadruk. In de natuur komt
alles ongemerkt tot stand. Zoo moet ook de
mensch, voor alles de mensch bij uitstek, de
vorst, zich gedragen. Dan gaat ook in de rnenschenwereld alles vlot en vanzelf. Gedraagt hij
zich daarentegen eigenzinnig, faalt hij in het
rechte ritueele gedrag, dan treden er allerlei
abnormale natuurverschijnselen op en geraken
ook de dingen in de menschenwereld in wanorde.
De vorst moet daarom nauwlettend toezien op
zijn handelingen. Hij moet eigenlijk niet-handelen, dat is: niets opzettelijk doen dat tegen de
natuur der dingen in zou kunnen gaan. Dit is
Woe-wéi, Niet-handelen, Daadloosheid. Van
den mythischen keizer Sjoen wordt gezegd:
(Gesprekken van Confucius XV, 4): „Door
Woe-wéi Al-onder-den-hemel besturen, dat
deed Sjoen. Hoe deed hij dat? Hij bracht zich
zeifin een eerbiedige houding: hij zat met zijn
gelaat naar het Zuiden en anders niet .
„Met zijn gelaat naar het Zuiden", waar het
licht en de warmte vandaan komen, dat is de
ideale positie van een vorst, waarin hij de
werking van de Tê, Deugd, van hemel en aarde
volledig tot haar recht kan doen komen. Dan
is er geen gevaar voor verkeerde handelingen
zijnerzijds, die storing daarin zouden kunnen
teweeg brengen. Zulk niet-handelen is dus niet
eenvoudig passiviteit; het is een toestand van de
hoogste magische potentie.
_
Tegen dezen zelfden kosmologischen achter-
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grond moet men de wijze verstaan, waarop het
begrip Woe-wéi in den T a u - t e - t s j i n g
wordt ontwikkeld. Ook Tsjwang-tze, de groote
en beeldenrijke Tauïstische auteur van om
streeks 300 v. Chr. is er vol van. W o e - w é i
wordt geheel en al met het wezen van den Weg
vereenzelvigd. Die Weg is een formeel begrip.
Het is niet een Eerste Oorzaak, het is geen Logos.
Het is niets anders dan het proces van verande
ring en groei. De wereld wordt niet meer
statisch gezien, maar dynamisch, zooals ook in
zekere gedeelten van den I-tsjing, het
Wichelboek, waar de symbolen voor alle dingen
worden opgebouwd uit wisselende verbindingen
van heele en gebroken lijnen. Deze wisseling
kent twee polen: Yin, het donkere, koude,
vrouwelijke passieve, en Yang, het lichte,
warme, mannelijke, actieve. De toestand, waarin
iets zich bevindt, is slechts een tijdelijke aggregatietoestand, die weer omslaat in zijn tegen
deel. Alles op dezen Weg is bestendig onbesten
dig. Zijn en Niet-zijn, bloei en verval, leven en
dood wisselen elkander voortdurend af. De
eenige vastheid is de veranderlijkheid zelve.
In dezen Weg zijn alle dingen potentieel aan
wezig, en zij ontwikkelen zich daaruit geheel
spontaan. Er is hier dus geen streven, geen doel.
De Weg „doet niets, en er is niets dat niet wordt
gedaan" (XXXVII). Alle bewuste actie voor het
bereiken van één of ander oogmerk is dus ver
keerd. Eén ding is zeker: wat bloeit en succes
heeft, moet weer vergaan. Daarom is er meer
potentialis eit van leven en ontwikkeling in wat
nog zwak, leeg, onaanzienlijk is, dan in wat
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sterk is, vol en geëerd. Daarom: „het zachtste
overwint het hardste" (XL.III). De Heilige, dat
is hij, die zich zooveel mogelijk veréénzelvigt
met den Weg, blijft daarom lijdelijk, passief. Hij
wordt als een zuigeling (LV). De zuigeling is de
ideale drager van de levenskracht, de T ê, de
magische potentie.
Om het aankweeken van die T ê, die magische
levenskracht, is het den Heilige in het Tauïsme
te doen. Daarom legt hij zich toe op het volgen
van den Weg en houdt hij zich bij het zwakke
en geringe; daarom onthoudt hij zich van stre
ven. In zekeren zin streeft hij dus eigenlijk wel.
Zijn Woe-wéi is welbewuste opzet, hij kiest
haar in het inzicht, dat hij zoo alle „natuur
lijke" krachten met zich mee heeft. Alléén zóó
kan hij zich vrijwaren tegen alle gevaren die
het handelen kan oproepen. Alléén zóó kan hij
zijn natuurlijke levenslot voleinden zonder on
tijdig te worden afgesneden. Hij kan zelfs on
kwetsbaar worden (L).
_
.
Het bereiken van een lang leven is het Tauïstisch
ideaal. Een moeilijke askese is daartoe noodig.
Wij kennen deze uit het latere Tauïsme, maar
ook in den Tau-te-tsj ing zijn duidelijke
aanwijzingen daarvan aanwezig (LH). Een
aparte techniek ontwikkelt zich met dit doel.
Ademgymnastiek, waarbij men de tsj i „lucht,
adem, levenskracht" zoo intensief mogelijk door
het geheele lichaam tracht te doen circuleeren,
en men, zooals het heet, leert te ademen „met
zijn hielen". Sexueele hygiëne, waardoor wordt
getracht in de vereeniging van Yin en Yang
de levenskracht te behouden door het sperma
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in eigen lichaam te doen circuleeren. Het zoe
ken van geneeskrachtige kruiden, die de vitali
teit bevorderen, en alchemie voor het bereiden
van de pil der onsterfelijkheid. Tauïstische hei
ligen, die deze praktijken meester zijn, verwer
ven de gave van levitatie: zij zweven vrij op
den wind rond, en hun lichaam, dat, als het
ware gedematerialiseerd, niet langer voedsel
noodig heeft, wordt onvergankelijk.
De Deugd, voortvloeiende uit Woe-wéi, is dus
zuiver vitalistisch. Zij is geheel amoreel, en zij
richt zich met felheid tegen wat anderen als
deugden beschouwen. De school van Confucius
predikte steeds de vier deugden: humaniteit,
recht, hoofschheid (ritueel gedrag) en kennis.
Zij trachtte den Weg tot een ethisch begrip te
maken. Daartegen polemiseert de T a u - t e tsj ing zeer heftig. (Zie b.v. V, XIX, XX). De
Tauïstische heilige is daarom de lijnrechte tegen
stelling van den Confucianistischen, die zich be
ijvert om de wereld te hervormen door een op
voeding in zedelijke deugden. De Tauïst gedraagt
zich als een goddelijke dwaas, een aarts-indivi
dualist, die zich met de wereld en haar bedrijf
niet inlaat (XX), en, op mystieke wijze, direct
de éénheid mee den Weg grijpt.
Toch richt zich de Tau-te-tsjing in hoofd
zaak tot den heilige als vorst. De consequentie
van Woe-wéi voor het besturen van een staat
is de onthouding van bestuursbemoeienis. (LVII).
Het volk moet in een acultureelen toestand van
domheid worden gehouden (LXV, III, LXXX).
Zulk een heilige vorst dient zich ten slotte te
onthouden van elke poging om zijn land te ver-
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grooten; hij is pacifist (XXX, XXXI, LXIX).
Dit zijn de hoofdgedachten van den T a u - t e 
ts iing. De uitvoerige annotatie bij elk hoofd
stuk maakt het onnoodig daarbij hier langer
stil te staan. De tekst zelf doet beter dan dit
samenvattend overzicht de volle schoonheid en
diepte gevoelen van de gedachten die hier wor
den uitgesproken. Al blijven sommige passages
duister, de bedoeling van het werkje als geheel
is duidelijk. Het bevat een schat van wijsheid
en inzicht. Met recht blijft het steeds weer aan
spraak maken op onze bewondering en belang
stelling.
, . ,
De aard van deze uitgave noopte mij technische
discussies zooveel mogelijk te vermijden, loch
moest ik mij in de aanteekemngen wetenschap
pelijk verantwoorden. Ik hoop dat ik er in ge
slaagd ben zoowel den leek als den vakman te
bevredigen. Ten behoeve van den laatste heb
ik bij alle Chineesche woorden, waar de toe
voeging van de Chineesche karakters hier niet
wel mogelijk was, de nummers gevoegd, waar
onder zij in het bekende woordenboek van H.
A. Giles kunnen worden nageslagen.
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I
De Weg, die als de (ware) weg kan wor
den beschouwd, is het tegendeel van een
bestendigen weg.
De termen, die als (ware) termen kun
nen worden beschouwd, zijn het tegen
deel van bestendige termen.
De term ,,niet-zijn" duidt aan het begin
van hemel en aarde; de term „zijn"
duidt aan de moeder der tienduizend
dingen. Immers: er is een bestendige
wisseling tusschen „niet-zijn", waardoor
men zien kan het wonder ervan, en
„zijn", waardoor men zien kan het be
grensde (ervaringsgebied) ervan.
Deze beide („zijn" en „niet-zijn") hebben
een gemeenschappelijken oorsprong (d.i.
den Weg), maar worden genoemd met
een verschillenden term.
Dat, wat zij gemeenschappelijk hebben
noem ik het Geheim, het Allergeheimste, de poort van alle wonderen.
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II
Allen in het Al-onder-den-hemel erken
nen het schoone als schoon; daarmede
is het leelijke gegeven. Allen erkenhen
het goede als goed; daarmede is het
niet-goede gegeven.
Immers: zijn en niet-zijn baren elkan
der; moeilijk en gemakkelijk voltooien
elkander; lang en kort vormen elkander;
hoog en laag vernietigen elkander;
muziek en stem harmonieeren met el
kander; vroeger en later volgen elkander.
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III
Door niet de bekwamen hoog te stellen,
brengt men teweeg dat het volk niet met
elkander wedijvert. Door geen waarde
te hechten aan moeilijk te verwerven
goederen, brengt men teweeg dat het
volk niet tot dieven wordt. Door het niet
te toonen wat het zou kunnen begeeren,
brengt men teweeg dat zijn hart niet
verward wordt.
Daarom maakt de heilige, bij het uit
oefenen van zijn regeering, het hart (der
menschen) leeg en hun buik vol, maakt
hun wil zwak en hun beenderen sterk,
zoo bestendig teweeg brengende dat het
volk geen kennis heeft en geen begeer
ten, en dat zij, die kennis hebben, niet
durven handelen. Dan is er niets dat
niet ordelijk is geregeld.
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IV
De Weg is als een leeg vat, en, ondanks
gebruik, wordt hij nooit vol. Hoe gron
deloos is hij, als de „stamvader" der
tienduizend dingen! Hoe diep is hij, als
of hij blijft (bestaan)!
Ik weet niet wiens zoon hij is. Hij is als
voorafgaande aan den vergoddelijkten
(eersten) koninklijken voorvader.
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V
Hemel en aarde zijn inhumaan: zij be
handelen de tienduizend dingen als
(offer) honden van stroo.
De heiligen zijn inhumaan: zij behande
len het volk als (offer) honden van stroo.
Is niet de ruimte tusschen hemel en
aarde als een blaasbalg? Zij wordt ge
ledigd zonder ooit uitgeput te raken.
Zij wordt in beweging gezet en brengt
steeds meer voort. Maar een veelheid
van woorden is spoedig uitgeput. Beter
is het, het innerlijk te behouden.
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VI
„Een dalgeest sterft niet"; dit slaat op
de geheime moer.
„De poort van de geheime moer"; dit
slaat op den wortel van hemel en aarde.
Zich ontwikkelende in ontelbare vezels
schijnt hij (d. i. deze wortel) steeds te
blijven; zijn werking raakt nooit uit
geput.

24

VII
De hemel is bestendig en de aarde du
rend. De reden dat hemel en aarde
bestendig en durend zijn, is dat zij niet
(voor) zichzelf leven; daarom kunnen
zij bestendig leven.
Zoo ook de heilige: hij stelt zijn persoon
achter en toch komt zijn persoon naar
voren. Hij zet zijn persoon ter zijde en
toch wordt zijn persoon behouden. Is
het niet, omdat hij zonder eigen (voor
keur) is, dat zijn eigen (voorkeur) wordt
verwerkelijkt ?
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VIII
De hoogste „goedheid" is als water.
De goedheid van water bestaat hierin,
dat het de „tienduizend dingen" be
voordeelt zonder te wedijveren. Het
blijft op (de laagste) plaats die alle
menschen haten. Daarom komt het
dicht bij den Weg.
Goed om te wonen acht men den grond;
goed voor het hart diepte;
goed voor den omgang humaniteit;
goed bij het spreken oprechtheid;
goed bij het regeeren orde;
goed bij het dienen bekwaamheid;
goed bij het handelen het doen ter
rechter tijd.
Slechts door niet te wedijveren, blijft
men zonder blaam.
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IX
Het is beter (tijdig) op te houden, dan
(te trachten) vast te houden wat vol is.
Hoe men ook, bij het slijpen (van een
zwaard, het lemmet) met de hand be
tast, men kan (de scherpte ervan) niet
lang waarborgen.
Een zaal vol met brons en jaspis kan
niemand bewaken; rijkdom en eer en
daarbij hoovaardij, sleepen het ongeluk
achter zich aan.
Zich terugtrekken wanneer het werk
volbracht is, dat is de Weg van den
hemel.
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X
Door met geestelijke en lichamelijke ziel
u vast te klemmen aan het ééne, kunt gij
(bewerken dat) dat zij niet uit elkander
gaan?
Door uw adem te concentreeren zoodat
gij zacht wordt, — kunt gij worden als
een jong kind?
Door uw geheimen innerlijken spiegel te
reinigen, — kunt gij (bewerken dat) hij
zonder vlek wordt?
Bij het liefhebben van het volk en het
goed besturen van een staat, — kunt gij
het stellen zonder kennis?
Bij het openen en sluiten der natuurlijke
poorten, — kunt gij zijn als een hen?
Bij een alomvattend begrip, — kunt gij
daadloos zijn?
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XI
Al vereenigt men dertig spaken in één
naaf, in wat er niet is, ligt de bruikbaar
heid van den wagen.
Al wordt leem gevormd tot vaatwerk, in
wat er niet is, ligt de bruikbaarheid van
het vaatwerk.
Al worden deuren en vensters uitgehakt
om een huis te maken, in wat er niet is,
ligt de bruikbaarheid van het huis.
Daarom, zijn voordeel doende met wat
er is, maakt men gebruik van wat er
niet is.
De vijf kleuren maken het oog van den
mensch blind.
De vijf tonen maken het oor van den
mensch doof.
De vijf smaken maken den mond van
den mensch van streek.
Rennen en jagen brengen het hart van
den mensch op hol.
Moeilijk te verwerven goederen vormen
beletsels voor het gedrag van den mensch.
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Derhalve zorgt de heilige slechts voor
de buik en niet voor het oog.
Daarom verwerpt hij het ééne en ver
kiest het andere.

3°

XIII
Zegen smaadheid als een verschrikker;
waardeer groote plagen als uw lichaam.
Wat wil dat zeggen: „zegen smaadheid
als een verschrikker" ? Beschouw het als
een zegen om laag te zijn: dien te ver
krijgen is als een schrik; dien te ver
liezen is als een schrik. Dat wordt be
doeld met: „zegen smaadheid als een
verschrikker".
Wat wil dat zeggen: „waardeer groote
plagen als uw lichaam" ? De reden
waarom ik groote plagen ondervind, is
omdat ik een lichaam heb. Zoodra ik
geen lichaam heb, wat voor plagen kan
ik dan nog ondervinden?
Daarom, wie Al-onder-den-hemel be
stuurt zooals hij zijn eigen persoon waar
deert, dien kan men wel Al-onder-denhemel toevertrouwen; en wie Al-onderden-hemel bestuurt zooals hij zijn eigen
lichaam liefheeft, dien kan men wel met
Al-onder-den-hemel belasten.
3i

XIV
Waarnaar men kijkt zonder het te zien
heet kleurloos.
Waarnaar men luistert zonder het te
hooren heet geluidloos.
Waarnaar men tast zonder het te grijpen
heet vormloos.
Deze drie (eigenschappen) kunnen niet
verder worden ontleed. Daarom, ver
mengd, vormen zij één.
De opgang daarvan is niet stralend;
noch is de ondergang duister. In eindelooze vertakkingen (werkend) kan het
niet in termen worden uitgedrukt, en
keert dan weer terug tot onstoffelijkheid.
Dit noemt Vorm van het Vormlooze,
Beeld van het Onstoffelijke. Dit noemt
men Vage Gelijkenissen.
Ga het tegemoet, en gij ziet niet den
voorkant. Volg het, en gij ziet niet den
achterkant.
Wie den Weg der oudheid vasthoudt om
daardoor het huidige zijn te besturen,
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kan kennen het oer-oude begin. Dit heet
de (door alles heen loopende) draad
(van den Weg).
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XV
De knappe Meesters (van den Weg) in
de oudheid waren van een fijnen en
wonderbaarlijken (aanleg) en geheim
doordringend (vermogen), zoo diep dat
men ze niet kan kennen. Daar men ze
niet kan kennen, kan men hoogstens bij
benadering van hun gedrag een be
schrijving geven.
Hoe aarzelend waren zij, als wie in den
winter een rivier doorwaadt!
Hoe omzichtig waren zij, als wie aan
alle kanten zijn buren vreest!
Hoe ingetogen waren zij, als een gast
(tegenover zijn gastheer)!
Hoe broos waren zij, als smeltend ijs!
Hoe echt waren zij, als ongekorven
hout!
Hoe wijd waren zij, als een vallei!
Hoe vermengd waren zij, als troebel
water!
Wie kon door stilheid het troebele lang
zamerhand helder maken?
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Wie kon door beweging de rust lang
zamerhand actief maken?
Zij, die dezenWeg bewaarden, wenschten
niet vol te zijn. Daar zij niet wenschten
vol te zijn, daarom konden zij verslijten
zonder te worden nieuwgemaakt.
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XVI
Bereik de uiterste leegheid en bewaar
ernstig de stilheid: — ofschoon de tien
duizend dingen allen tegelijk voorttelen
en zich ontwikkelen, zie ik daardoor
toch hoe zij terugkeeren.
Immers, de dingen staan in bloei,
en
dan keert elk terug tot zijn wortel.
Terugkeeren tot zijn wortel heet stil
heid; dit beteekent het neerleggen van
de levenstaak. Het neerleggen van de
levenstaak heet de bestendige (wet).
Wie deze bestendige (wet) kent, heet
verlicht. Wie deze bestendige (wet) niet
kent, handelt dwazelijk en berokkent
zichzelf onheil. Wie deze bestendige
(wet) kent, verdraagt; wie verdraagt, is
onbevooroordeeld; wie onbevooroor
deeld is, is alomvattend; wie alomvat
tend is, is groot; wie groot is, kent den
Weg; wie den Weg kent, duurt lang;
hem dreigt geen gevaar tot de ver
nietiging van zijn lichaam.
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XVII
In de hoogste (oudheid) wist men niet
dat er (vorsten) waren.
In de volgende periode had men ze lief
en prees men ze.
In de volgende vreesde men ze.
In de volgende verachtte men ze.
Waar het vertrouwen (van den vorst in
het volk) niet voldoende is, heeft het
(volk in den vorst) geen vertrouwen.
Terughoudend als zij waren, hoe kost
baar maakten zij hun woorden!
Wanneer het werk volbracht was en de
dingen vlotten, zeide al het volk: „Wij
hebben het vanzelf gedaan!"
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XVIII
Waar de groote Weg vervallen is, is er
(gepraat over) humaniteit en recht.
Waar kennis en begrip zich vertoonen,
ontstaat groote onnatuur.
Waar de zes naaste bloedverwanten
geen vrede met elkander houden, is er
(gepraat over) gehoorzame zonen.
Waar staat en dynastie in nood verkeeren, is er (gepraat over) trouwe
ministers.
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XIX
Schaf af heiligheid en verwerp kennis:
het volk zal er honderdvoudig door ge
baat worden.
Schaf af humaniteit en verwerp recht:
het volk zal terugkeeren tot kinderplicht
en ouderliefde.
Schaf af vernuft en verwerp winstbejag:
dieven en roovers zullen verdwijnen.
Deze drie dingen zijn slechts te be
schouwen als schoone woorden die niet
voldoende zijn. Daarom, zorg ervoor,
dat er iets is waaraan men houvast heeft.
Toon (het volk) natuurlijken eenvoud
en laat het zich vastklemmen aan on
gekunsteldheid ; beperk hun zelfzucht
en verminder hun begeerten.
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XX
Schaf af studie en gij zijt zonder zorgen.
„Wat het verschil is tusschen ,ja' en
jawel'
„wat het onderscheid is tus
schen ,goed' en ,kwaad' "; „dat men
taboes moet ontzien die anderen ont
zien"; hoe onbegrensd (is de studie van
zulke dingen)! Er komt geen einde aan!
Maar als alle menschen in optocht gaan,
gelijk bij het genieten van een groot
offerfeest of het beklimmen van een
hoogte bij het voorjaarsfeest, dan ik
alleen, — hoe lijdelijk, •—verroer mij niet,
gelijk een kind dat nog niet heeft leeren
lachen; hoe lusteloos, — gelijk wie niet
weet waarheen zich te wenden! Als alle
menschen overvloed hebben, dan ben
ik alleen gelijk iemand die alles verloren
heeft.
Dat komt omdat ik het hart heb van een
dwaas, — hoe dom! Laten de gewone
menschen verlicht zijn, — ik alleen ben
in het donker! Laten de gewone men40

schen vol begrip zijn, — ik alleen ben
bekrompen! Hoe flauw is mijn schijnsel,
als van de maan in haar laatste kwar
tier!
Hoe vlottend ben ik, als wie zich nergens
ophoudt! Laten alle menschen iets heb
ben (waartoe zij in staat zijn), — ik al
leen ben onwetend als een dorper! Ik
alleen ben verschillend van anderen
daarin, dat ik waarde hecht aan het
drinken bij de Moeder.

4i

XXI
De verschijnselen van de grootsche
„Deugd" zijn afhankelijk van den Weg.
De Weg is iets vaags en ongrijpbaars.
Ongrijpbaar en vaag, zijn daarin Beel
den. Vaag en ongrijpbaar, zijn daarin
dingen. Ondoorgrondelijk en donker,
zijn daarin kiemen. Die kiemen zijn
zeer echt; daarin is onfeilbaarheid, zoo
dat van de oudheid tot heden die naam
(„Weg") niet is afgeschaft om uit te
drukken de gemeenschappelijke afstam
ming. Waardoor weet ik, dat de ge
meenschappelijke afstamming zóó is?
Hierdoor.
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XXII
Wat gebrekkig is, wordt gaaf.
Wat krom is, wordt recht.
Wat hol is, wordt vol.
Wat verwelkt is, wordt versch.
Wie weinig heeft, verwerft.
Wie veel heeft, bederft.
Daarom houdt de Heilige vast aan het
Eéne en maakt dit tot den maatstaf voor
Alles-onder-den-hemel.
Hij toont zich zelf niet: daarom schijnt
hij.
Hij bevestigt zichzelf niet: daarom blijkt
hij.
Hij pocht niet op eigen kunde: daarom
slaagt hij.
Hij gaat niet prat op eigen verdienste:
daarom duurt hij.
Voorwaar, omdat hij niet met anderen
wedijvert, daarom is er in Al-onder-denhemel niemand, die met hem wed
ijveren kan.
De oude zegswijze: „Wat gebrekkig is,
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wordt gaaf", — hoe zou dat een leeg
woord zijn! Alles wat waarlijk gaaf is,
wordt eronder begrepen.
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XXIII
Karigheid in woorden is (in overeen
stemming met) het Natuurlijk Verloop.
Immers: een wervelwind duurt niet den
geheelen ochtend, en een slagregen
duurt niet den geheelen dag. Wie ver
oorzaken deze ? Hemel en aarde. Indien
zelfs hemel en aarde (uitbundigheid)
niet lang kunnen volhouden, hoeveel te
minder dan de mensch!
Daarom, wie zich in zijn handelingen
richt naar den Weg, veréénzelvigt zich
met den Weg. Wanneer hij slaagt, ver
éénzelvigt hij zich met het slagen; wan
neer hij faalt, veréénzelvigt hij zich met
het falen.
Wanneer hij zich veréénzelvigt met den
Weg, dan verheugt hij zich over het
verkrijgen van den Weg. Wanneer hij
zich veréénzelvigt met het slagen, dan
verheugt hij zich over het verkrijgen van
succes. Wanneer hij zich veréénzelvigt
met het falen, dan verheugt hij zich over
het verkrijgen van tegenspoed.
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XXIV
Tipteens staat men niet.
Wijdbeens gaat men niet.
Wie zichzelf toont, schijnt niet.
Wie zichzelf bevestigt, blijkt niet.
Wie op eigen kunde pocht, slaagt niet.
Wie prat gaat op eigen verdienste,
duurt niet.
Van zulk (een houding) ten opzichte
van den Weg, kan men zeggen: „Over
tollig voedsel en tot in den treure her
haalde handelingen staan alle wezens
tegen".
Daarom, wie den Weg heeft, houdt zich
daarmede niet op.
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XXV
Er was iets in een staat van vermenging,
voorafgaande aan het ontstaan van
hemel en aarde. Stil en onstoffelijk staat
het alleen en verandert niet, gaat het
alom en wordt niet mat. Men kan het
beschouwen als de moeder van Al-onder
den-hemel. Ik weet den eigenlijken
naam ervan niet. Daarom duid ik het
aan als „Weg". Trachtende het zoo goed
mogelijk te classificeeren, zou ik het
noemen ,,groot". „Groot" wil zeggen
„voortgaan"; „voortgaan" wil zeggen
„ver gaan"; „ver gaan" wil zeggen
„omslaan" (in zijn tegendeel).
Daarom: de Weg is groot; de hemel is
groot; de aarde is groot en de koning is
groot. Er zijn in de wereld vier „grooten", en de koning is één daarvan. De ko
ning regelt zich naar de aarde, de aarde
regelt zich naar den hemel, de hemel
regelt zich naar den Weg, en de Weg
regelt zich naar het Natuurlijk Beloop.

47

XXVI
Het zware is de wortel van het lichte;
stilheid is de beheersching van onrust.
Zoo ook een edelman: hij reist een geheelen dag, zonder zich van zijn zwaren
reiswagen te verwijderen. Ofschoon hij
een legerplaats en uitkijktorens (om
zich heen) heeft, zit hij zelf rustig en on
verstoord. Hoe zou dan een heer van
tienduizend strijdwagens zich in zijn
persoon licht (zinnig) gedragen ten op
zichte van Al-onder-den-hemel?
Gedraagt hij zich licht (zinnig), dan ver
liest hij den wortel; onrustig, dan ver
liest hij de beheersching.
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XXVII
Een goed reiziger doet het zonder karrespoor.
Een goed spreker doet het zonder gevit
op kleine feilen.
Een goed rekenaar gebruikt geen rekenstaafjes.
Een goed sluiter doet het zonder gren
dels en slagboomen en toch kan (een
deur) niet geopend worden.
Een goed binder doet het zonder touwen
of knoopen en toch kan iets niet losge
maakt worden.
Zoo is ook de heilige bestendig een goed
helper van menschen: immers hij doet
het zonder menschen te verwerpen.
Zelfs van niet-goede menschen, wie
wordt er verworpen? Hij is bestendig
een goed helper van dingen: immers hij
doet het zonder dingen te verwerpen.
Dit noemt men tweevoudig begrip. Im
mers, een goed man is de leermeester
van de niet-goeden, en de niet-goeden
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zijn het materiaal voor den goede.
Niet zijn leermeester achten, of, aan den
anderen kant, niet zuinig zijn op zijn
materiaal, hoe wijs men ook moge zijn,
is een groote dwaling.
Dit noemt men het voornaamste geheim.
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XXVIII
Wie zich kent als haan, maar zich houdt
als hen, is een bergmeer voor Al-onder
den-hemel. Als hij is een bergmeer voor
Al-onder-den-hemel, sijpelt bestendige
„Deugd" (kracht, T ê) niet weg. Hij
keert terug tot den toestand van kind
te zijn.
Wie het witte kent, maar zich houdt bij
het zwarte, is het model voor Al-onderden-hemel. Als hij is het model voor
Al-onder-den-hemel, faalt bestendige
„Deugd" (kracht, T ê) hem niet. Hij
keert terug tot den toestand waar geen
tegenstellingen zijn.
Wie het eervolle kent, maar blijft bij het
smadelijke, is een dal voor Al-onderden-hemel. Als hij is een dal voor
Al-onder-den-hemel, is de bestendige
„Deugd" (kracht, T ê) genoeg. Hij keert
terug tot den toestand van ongekorven
hout.
Ongekorven hout, dat in stukken wordt
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gehakt, vormt (gespecialiseerd) vaat
werk, maar als de heilige het gebruikt,
wordt hij minister.
Immers: bij een grootscheepsche regee
ring hakt men niet.
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XXIX
Wie Al-onder-den-hemel willen grijpen
door daden, ik zie dat zij vastloopen.
Het geestelijk vat van Al-onder-denhemel kan men niet maken. Wie het
maakt, bederft het. Wie het vasthoudt,
verliest het.
Daarom doet de heilige niets en bederft
zoo niets; hij houdt niets vast en zoo
verliest hij niets.
Immers de dingen: soms zijn zij voorop,
soms achterop; soms blazen zij zachtjes,
soms hijgen zij heftig; soms zijn zij sterk,
soms zijn zij zwak; soms beginnen zij,
soms vervallen zij.
Daarom vermijdt de heilige te sterken
nadruk; hij vermijdt te grooten inzet;
hij vermijdt het zich te zeer te laten
gelden.
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XXX
Wie een heer over menschen (als minis
ter) bijstaat in overeenstemming met
den Weg, dwingt Al-onder-den-hemel
niet door geweld van wapenen. Zulk een
handelwijze pleegt een terugslag (tegen
hemzelf) te weeg te brengen.
Waar legers kampeeren, groeien doornen
en distels. In het gevolg van groote
legers komen jaren van hongersnood.
Wie het goed verstaat, is vastberaden
en anders niet. Hij waagt het niet om
met geweld te grijpen. Hij zij vastbe
raden maar niet hooghartig; hij zij vast
beraden maar poche niet; hij zij vast
beraden maar snoeve niet. Hij zij vast
beraden uit noodzaak. Hij zij vastbe
raden maar oefene geen geweld.
Wanneer de dingen hun wasdom hebben
bereikt, verouderen zij. Dit (geweld) is
in strijd met den Weg; wat in strijd is
met den Weg vergaat spoedig.
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XXXI
Waarlijk, wapens zijn werktuigen van
onheil.
Een edelman, in tijd van vrede, be
schouwt links als de eereplaats; maar
wanneer hij wapenen draagt, beschouwt
hij rechts als de eereplaats.
Wapenen zijn werktuigen van onheil en
niet de werktuigen van een edelman.
Alleen uit noodzaak hanteert hij ze,
en hij geeft de voorkeur aan rust en
vrede. Daarom, zelfs als hij overwint,
acht hij het niet schoon.
Indien hij het schoon achtte, zou hij er
behagen in scheppen; en er behagen in
te scheppen, zou zijn behagen scheppen
in het dooden van menschen.
Wie behagen schept in het dooden van
menschen, kan niet zijn wil in Al-onder
den-hemel verwerkelijken.
Bij blijde gelegenheden beschouwt men
links als de eereplaats; bij rampspoedige
gelegenheden beschouwt men rechts als
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de eereplaats. De onderbevelhebber
zetelt links; de opperbevelhebber zetelt
rechts. Dit beteekent dat zij worden ge
plaatst overeenkomstig de rouwriten.
Het dooden van menigten menschen
wordt beweend met rouwbeklag. Daar
om wordt een overwinning in den oorlog
gevierd overeenkomstig de rouwriten.
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XXXII
De Weg, zonder (differentieerende) na
men, is eenvoudig als onbewerkt hout.
Zoodra dit wordt gehakt, zijn er (diffe
rentieerende) namen.
Daar de (gedifferentieerde) namen er
ook zijn, zal (de heilige) ook begrijpen
het daarbij te laten.
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XXXIII
Wie anderen kent, is wijs; wie zichzelf
kent, is verstandig.
Wie anderen overwint, heeft macht;
wie zichzelf overwint, heeft kracht.
Wie zich krachtig laat gelden, heeft wil;
wie tevredenheid kent, is rijk.
Wie niet afwijkt van zijn juiste plaats,
duurt lang; wat zelfs in den dood niet
ondergaat, heeft lang-leven.
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XXXIV
Hoe alomvattend is de groote Weg! Hij
heeft geen voorkeur voor links of rechts.
De tienduizend dingen verlaten zich er
op voor hun bestaan en hij weigert ze
niet.
Wanneer een werk tot ontwikkeling is
gekomen, eigent hij zich dat niet toe.
Hij kleedt en voedt alle dingen, maar
treedt niet op als hun heer. Daarom kan
hij worden genoemd bij het kleine.
Doch de tienduizend dingen zijn ervan
afhankelijk zonder hun heer te kennen.
Daarom kan hij worden genoemd bij
het groote.
*
Zoo ook, de reden waarom de heilige
zijn grootheid tot ontwikkeling kan
brengen, is omdat hij zichzelf nooit als
groot beschouwt. Daarom kan hij zijn
grootheid tot ontwikkeling brengen.
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XXXV
Wie vasthoudt het groote Beeld, Alonder-den-hemel komt tot hem.
Wie komt, lijdt geen schade, maar ver
toeft rustig in vrede en verbondenheid
(met hemel en aarde).
Muziek en lekkernijen doen een voorbijgaanden vreemdeling stilhouden. Maar
de woorden die men uit over den Weg,
hoe flauw zijn die, zonder smaak!
Men kijkt ernaar, maar ziet hem niet.
Men luistert ernaar, maar hoort hem
niet. Maar men past hem toe, — en hij
is onuitputtelijk!
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XXXVI
Als men wil samentrekken, moet men
eerst uitrekken.
Als men wil zwak maken, moet men
eerst sterk laten worden.
Als men wil doen vergaan, moet men
eerst doen bloeien.
Als men wil grijpen, moet men eerst
geven.
Dit noemt men het geheime inzicht: het
zachte overwint het harde en het zwakke
overwint het sterke.
Haal den visch niet uit zijn diepten; de
nuttige werktuigen van den staat moet
men niet aan de menschen toonen.
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XXXVII
De Weg is bestendig daadloos en toch is
er niets dat niet wordt gedaan. Als
koningen en leenvorsten zich hieraan
konden houden, zouden de tienduizend
dingen zich uit zich zelf ontwikkelen.
Indien bij die ontwikkeling de begeerten
actief zouden worden, dan zou ik ze
onderdrukken door middel van den
naamloozen natuurlijken eenvoud (van
onbewerkt hout), zoodat zij ook zonder
begeerten zouden worden. Door zonder
begeerten te zijn, worden zij stil, en zal
Al-onder-den-hemel vanzelf bevestigd
worden.
Hoe onbeduidend de natuurlijke een
voud (van onbewerkt hout) moge zijn,
niemand in Al-onder-den-hemel kan
hem tot zijn dienaar maken.
Als koningen en leenvorsten zich hieraan
konden houden, zouden de tienduizend
dingen uit zichzelf te gast komen. Hemel
en aarde zouden zich vereenigen om
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zoete dauw te doen neerdalen en het
volk zou, zonder dat iemand het be
veelt, uit zichzelf gelijkelijk deel daaraan
hebben.
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XXXVIII
Hoogere „deugd" laat haar „deugd"
niet gelden; daarom heeft zij „deugd".
Lagere „deugd" laat haar „deugd"
nooit los; daarom heeft zij geen „deugd".
Hoogere „deugd" is daadloos en doelloos.
Lagere „deugd" doet en doelt.
Hoogere humaniteit doet maar is doel
loos.
Hooger recht doet en doelt.
Hoogere hoofschheid doet, en, vindt zij
bij niemand weerklank, dan stroopt zij
de armen op en wordt handtastelijk.
Dus: Als men den Weg loslaat, dan is er
„deugd". Als men de „deugd" loslaat,
dan is er humaniteit. Als men de huma
niteit loslaat, dan is er recht. Als men
het recht loslaat, dan is er hoofschheid.
Hoofschheid nu is de dunne schaal van
trouw en oprechtheid en het begin van
opstand. Voorbarige kennis is slechts
een uiterlijke bloem van den Weg en het
begin van domheid.
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Daarom blijft de groote „volwassene"
bij wat dik is, en houdt zich niet op met
wat dun is; hij blijft bij de pit, en houdt
zich niet op met den bloem.
Zoo verwerpt hij het ééne en kiest het
andere.
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XXXIX
Die oudtijds de éénheid verwierven zijn
de volgende:
De hemel verkreeg éénheid en werd
helder.
De aarde verkreeg éénheid en werd
stil.
De geesten verkregen éénheid en werden
bezield.
De dalen verkregen éénheid en werden
gevuld.
De tienduizend dingen verkregen één
heid en werden geboren.
De koningen en leenvorsten verkregen
éénheid en werden richters over Al-onder-den-hemel.
Wat dit alles heeft veroorzaakt, (is de
éénheid).
Ware de hemel hierdoor niet helder, dan
is te vreezen, dat hij zou barsten.
Ware de aarde hierdoor niet vast, dan is
te vreezen, dat zij zou bezwijken.
Waren de geesten hierdoor niet bezield,
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dan is te vreezen, dat zij zouden ver
dwijnen.
Waren de dalen hierdoor niet gevuld,
dan is te vreezen, dat zij uitgeput zouden
raken.
Waren de tienduizend dingen hierdoor
niet geboren, dan is te vreezen, dat zij
zouden worden vernietigd.
Waren de koningen en leen vorsten hier
door niet richters, dan is te vreezen, dat
zij zouden struikelen.
Immers: het edele heeft het geringe als
wortel; het hooge heeft het lage als
grondslag.
Zoo noemen ook koningen en leenvorsten zichzelf: „de wees", „de ver
latene", „de behoeftige". Is dit niet,
omdat zij het geringe als wortel be
schouwen ?
Immers: de hoogste eer heeft geen eer.
Zij begeert niet fijnbewerkt te worden
als jaspis, maar (onopgemerkt) verspreid
te liggen als (gewone) steenen.
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XL
Terugkeer is de beweging van den Weg.
Zwakheid is de werkwijze van den Weg.
Hemel en aarde en de tienduizend din
gen zijn gesproten uit het Zijn; het Zijn
is gesproten uit het Niet-zijn.
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XLI
Als een welgeboren man van het beste
gehalte hoort van den Weg, beijvert hij
zich dien te begaan.
Als een welgeboren man van middel
matig gehalte hoort van den Weg, be
waart en verliest hij hem beurtelings.
Als een welgeboren man van het laagste
gehalte hoort van den Weg, lacht hij
er luidkeels om.
Als er niet om werd gelachen, zou het
niet verdienen als de Weg te worden
beschouwd.
Daarom luidt de zegswijze:
„De heldere Weg is als donker.
De voorwaartsche Weg is als achterwaartsch.
De effen Weg is als hobbelig.
De hoogste „Deugd" is als een dal.
Het zuiverst wit is als zwart.
De wijdste „Deugd" is als onvoldoende.
De sterkste „Deugd" is als krachteloos.
De soliedste „Deugd" is als wormstekig.
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Het grootste vierkant heeft geen hoeken.
Het grootste vat is het laatst gereed.
De grootste muziek heeft de fijnste klank.
Het grootste Beeld heeft geen vorm."
De Weg is verborgen en zonder (differentieerende) namen. Toch is het slechts
de Weg die in staat is (alle dingen) te
geven (wat zij behoeven) en ze tot ont
wikkeling te brengen.
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XLII
Eén bracht voort twee; twee bracht
voort drie; drie bracht voort de tien
duizend dingen.
De tienduizend dingen keeren den rug
naar het donkere (Y i n) en wenden
zich naar het lichte (Yang); de op
stijgende dampen daarvan mengelen
zich harmonisch.
Wat de menschen haten, is te zijn een
„wees", een „verlatene", een „behoef
tige", en toch noemen koningen en leenvorsten zich zoo.
Immers: de dingen ondergaan soms door
verlies vermeerdering, soms door ver
meerdering verlies.
Wat anderen mij hebben geleerd, leer ik
ook anderen. „Dat geweldenaars niet
hun natuurlijken dood sterven", daar
van zal ik de eerste leermeester zijn.
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XLIII
Het zachtste in Al-onder-den-hemel ver
slaat het hardste in Al-onder-den-hemel.
Er is in Al-onder-den-hemel niets zach
ter of zwakker dan water, maar in het
aanvallen van wat hard en sterk is, gaat
er niets boven. Zonder substantie dringt
het door in wat geen voegen heeft. Er is
niets dat het kan vervangen.
Hierdoor weet ik, dat daadloosheid nut
heeft.
Te leeren zonder woorden, en voordeel
te trekken uit daadloosheid, — weinigen
in Al-onder-den-hemel komen zoo ver!
Daarom blijft de heilige in daadlooze
werkzaamheid en beoefent hij de woordelooze leer.

72

XLIV
Naam of leven, — wat is het naast ?
Leven of rijkdom, — wat is het meest ?
Winst of verlies, — wat is het kwaadst ?
Groote schrielheid komt zeker duur te
staan.
Wie tevredenheid kent, komt niet te
schand.
Wie van ophouden weet, komt niet slecht
te land.
Hij duurt lang.
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XLV
Het gaafste is als gebarsten; maar het
gebruik ervan faalt niet.
Het volste is als leeg; maar het gebruik
ervan is onuitputtelijk.
Het rechtste is als krom.
Het handigste is als dom.
De grootste welsprekendheid is als ge
stamel.
Stampen overwint koude; maar stil
staan overwint hitte.
Zuivere stilte is het richtsnoer voor de
wereld.
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XLVI
Wanneer Al-onder-den-hemel den Weg
bezit, dan spant men (zelfs) renpaarden
uit vanwege hun mest.
Wanneer Al-onder-den-hemel den Weg
niet bezit, worden oorlogspaarden ge
fokt (zelfs in de heilige weiden bij de
offerterp) vlak buiten den stadsmuur.
Er is geen grooter schuld dan begeerten
goed te keuren.
Er is geen grooter onheil dan niet weten
van genoeg.
Er is geen grooter ramp dan begeerten
te verkrijgen.
Immers: wie weet dat genoeg genoeg
is, heeft altijd genoeg.
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XLVII
Zonder zijn deur uit te gaan, Al-onderden-hemel kennen!
Zonder uit het -venster te kijken, den
Weg des Hemels zien!
Hoe verder men uitgaat, hoe minder
men weet!
Daarom: zonder te reizen, kent de hei
lige; zonder te zien, geeft hij alles den
juisten naam; zonder te doen, brengt hij
alles tot stand.
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XL VIII
Wie studie beoefent, wordt dagelijks
meer.
Wie den Weg beoefent, wordt dagelijks
minder.
Van minder wordt het minder, tot het
komt tot daadloosheid.
Door daadloosheid is er niets dat niet
wordt gedaan.
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XLIX
De heilige heeft geen bestendig hart.
Hij maakt het hart van het volk tot het
zijne, (zeggende): „Wie goed is, behan
del ik als goed, en wie niet goed is, be
handel ik ook als goed; zoo verkrijg ik
goed zijn. Wie oprecht is, behandel ik
als oprecht, en wie niet oprecht is, be
handel ik ook als oprecht; zoo verkrijg
ik oprecht zijn".
De heilige gedraagt zich zoo in Al-onder
den-hemel, dat hij, zonder onderscheid
te maken, voor Allen-onder-den-hemel
zijn hart chaotisch maakt. Het volk richt
zijn ooren en oogen op hem, en de hei
lige behandelt hen allen als onmondige
kinderen.
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L
Uitgaan is geboren worden; ingaan is
sterven.
Dienaren des levens zijn er op de tien menschen drie; dienaren des doods zij n er op de
tien menschen ook drie; maar menschen
die, trachtende het leven teonderhouden,
door al hun handelingen streven naar de
doodsplaats, zijn er ook drie op de tien.
Hoe komt dat? Door den overmaat
waarmede zij hun leven trachten te
onderhouden.
Ik heb dan ook gehoord dat zij, die het
leven goed vast hebben, wanneer zij te
land reizen, geen neushoorns of tijgers
ontmoeten; en, wanneer zij ten strijde
trekken, noch kolder noch wapens aan
gorden. De neushoorn vindt geen plaats in
hem om zijn hoorn in testooten; de tijger
vindt geen plaats in hem om zijn klauwen
in te slaan; wapens vinden geen plaats in
hem om hun lemmet te doen indringen.
Hoe komt dat? Omdat zij geen doods
plaats hebben.
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LI
De Weg brengt ze voort; „Deugd"
kweekt ze; de aard der dingen bepaalt
hun vorm; de omstandigheden brengen
ze tot ontwikkeling.
Daarom is er geen van de tienduizend
dingen dat niet eert den Weg en hooge
waarde hecht aan ,,Deugd".
Dit eeren van den Weg en hooge waarde
hechten aan „Deugd" is niet op iemands
bevel, maar het is altijd geheel uit zich
zelf zoo.
Immers: de Weg brengt voort, „Deugd"
kweekt. Zij doen groeien, voeden, bren
gen tot ontwikkeling, doen rijpen, dek
ken en beschutten.
Zij brengen voort maar beschouwen
(het voortgebrachte) niet als het eigene;
zij handelen maar verlaten zich niet op
(de bestendigheid van het resultaat).
Zij doen groeien maar besturen niet.
Wanneer een werk volbracht is, blijven
zij daarbij niet stilstaan. Inderdaad,
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slechts omdat zij daarbij niet blijven
stilstaan, verdwijnen zij niet.
Dit is de geheime „Deugd".
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Lil
Het begin van het bestaan van Al-onder
den-hemel kan worden beschouwd als
de moeder van Al-onder-den-hemel.
Wie de moeder vindt, kent daardoor de
kinderen. Wie de kinderen kent, en zich
(daarvan afwendt om zich) opnieuw te
houden aan de moeder, dien dreigt geen
gevaar voor de vernietiging van zijn
lichaam.
Verstop de ingangen, sluit de poorten,
en voor de (natuurlijke) voltooiing van
uw lichaamsontwikkeling zullen uw
krachten niet uitgeput raken.
Open de ingangen, bevorder uw hande
len, en voor de (natuurlijke) voltooiing
van uw lichaamsontwikkeling zal niets
u kunnen helpen.
Wie het kleine ziet, heet scherpziend.
Zoo, wie zich houdt aan het zachte,
heet sterk.
Wie gebruik maakt van de uitstraling
(van den Weg in de dingen), doch (zich
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daarvan afwendt om zich) te keeren tot
het licht (van den Weg zelf), stelt zijn
lichaam niet bloot aan onheil. Dit heet:
„zich toeleggen op wat bestendig is".
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LUI
Veronderstel dat ik met een grein van
verstand wandel op den grooten Weg,
dan is, wat ik vrees, het afdwalen. De
groote Weg is effen, maar menschen
houden van zijpaden.
Wanneer het Hof ijverig wordt gereinigd
(door ceremonieën die booze invloeden
afweren), maar de velden staan vol on
kruid en de graanschuren zijn zeer leeg;
wanneer men geborduurde gewaden
draagt, zich omgordt met scherpe zwaar
den, zich verzadigt aan eten en drinken,
en een teveel heeft aan goederen, — dat
noem ik rooverij en pocherij.
Is dat niet afdwalen van den Weg?
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LIV
Wie goed plant wordt niets uitgerukt.
Wie goed vasthoudt wordt niets ontrukt.
Zoons en kleinzoons breken hun offers
dan nooit af.
Wanneer men (den Weg) beoefent in
zijn persoon, dan bewerkt de „Deugd"
ervan echtheid.
Wanneer men (den Weg) beoefent in
zijn familie, dan bewerkt de „Deugd"
ervan overvloed.
Wanneer men (den Weg) beoefent in
zijn buurtschap, dan bewerkt de „Deugd"
ervan bestendigheid.
Wanneer men (den Weg) beoefent in
den staat, dan bewerkt de ,,Deugd" er
van welvaart.
Wanneer men (den Weg) beoefent in
Al-onder-den-hemel, dan bewerkt de
„Deugd" ervan alomvattendheid.
Immers: zooals de persoon wordt ge
zien als een persoon, de familie als een
familie, de buurtschap als een buurt-
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schap, de staat als een staat, zoo wordt
Al-onder-den-hemel gezien als Al-on
der-den-hemel.
Hoe weet ik, dat het met Al-onder-denhemel zóó is?
Hierdoor.
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LV
De sterkte van hem, die „Deugd" in zich
heeft, is gelijk die van een zuigeling.
Giftige insecten steken hem niet, wilde
dieren grijpen hem niet, roofvogels pak
ken hem niet. Ofschoon zijn beenderen
zwak zijn en zijn spieren zacht, heeft hij
een stevigen greep. Ofschoon hij nog
niet weet van de vereeniging van man
nelijk en vrouwelijk, roert zich zijn man
nelijk lid. Dit komt, doordat de fijne
essentie in hem tot volle ontwikkeling
is gekomen. Ofschoon hij den geheelen
dag schreit, wordt zijn keel niet schor.
Dit komt doordat een natuurlijke har
monie in hem tot volle ontwikkeling is
gekomen.
Kennis der natuurlijke harmonie beteekent bestendigheid.
Kennis der bestendigheid beteekent ver
lichtheid.
Het leven vermeerderen beteekent on
heil oproepen.
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Met den geest den levensadem forceeren
beteekent stijfheid.
Wanneer de dingen hun wasdom heb
ben bereikt, verouderen zij. Dit (for
ceeren) is in strijd met den Weg. Wat in
strijd is met den Weg vergaat spoedig.
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LVI
Hij (de Weg) maakt bot wat scherp is;
hij ontwart wat verwikkeld is; hij tem
pert wat licht is; hij maakt gelijk de
paden. Dit wordt genoemd de Verbor
gen Gelijkheid.
Immers: men kan hem niet nader tre
den; men kan er niet ver van blijven;
men kan er geen voordeel uit trekken;
men kan er geen nadeel door lijden;
men kan er geen eer door behalen; men
kan er geen oneer door verkrijgen.
Immers: hij is het richtsnoer voor Allesonder-d en-hemel.
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LVII
Een land moge worden geregeerd met
behulp van het rechtmaken (der namen);
een oorlog moge worden gevoerd met
behulp van verwonderlijke uitvindin
gen; — maar Al-onder-den-hemel ver
werft men met behulp van onthouding
van handelen.
Men verwerft Al-onder-den-hemel door
bestendig te blijven zonder handelen.
Wie handelt, is niet in staat Al-onder
den-hemel te verwerven.
Hoe weet ik dat dit zoo is? Hierdoor:
Hoe meer taboes en verbodsbepalingen
er bestaan, des te armer wordt het volk.
Hoe meer nuttige werktuigen het volk be
zit, des te meer oproer is er in den staat.
Hoe meer vernuftige vaklieden er zijn,
des te meer verwonderlijke uitvindingen
worden er voortgebracht.
Hoe talrijker wetten en verordeningen
worden afgekondigd, des te meer dieven
en roovers verschijnen er.
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Daarom heeft een heilige gezegd:
„Als ik de daadloosheid betracht, ver
andert het volk zich vanzelf.
Als ik de stilheid liefheb, wordt het volk
vanzelf recht.
Als ik mij onthoud van handelen, wordt
het volk vanzelf rijk.
Als ik vrij ben van begeerten, wordt het
volk vanzelf ongekunsteld."
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LVIII
Als de regeering bekrompen is, is het
volk louter.
Als de regeering scherp ziet, is het volk
vol gebreken.
Ongeluk! Het is waar geluk op steunt.
Geluk! Het is waar ongeluk in schuilt!
Wie kent daarvan het uiterste (keer
punt) ?
Zij laten zich niet regelen.
Het rechte verkeert (te zijner tijd) weer
in het grillige; het goede verkeert weer
in een drogbeeld, maar de verblinding
van de menschen duurt inderdaad lang.
Daarom is de heilige vierkant zonder
gesneden te zijn; hij is hoekig zonder
gehouwen te zijn; hij is recht zonder
gerekt te zijn; hij is licht zonder ont
stoken te zijn.
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LIX
Voor het (goed) besturen van menschen
en het gebruik maken van de natuur
lijke (wisselingen der jaargetijden) is het
allernoodigste: de oogst inhalen.
De oogst inhalen nu beteekent: vroeg
aan het werk gaan.
Vroeg aan het werk gaan beteekent:
een dubbele oogst van „deugd" op
leggen.
Wanneer een dubbele oogst van „deugd'
wordt opgelegd is er niets, dat men niet
kan. Wanneer er niets is, dat men niet
niet kan, weet niemand het uiterste
(waartoe men kan gaan). Wanneer nie
mand het uiterste weet (waartoe men
kan gaan), kan men een staat bezitten,
en, zoo dit niet wordt verwerkelijkt, kan
men toch lang duren.
Dit wil zeggen, dat een diepe wortel en
een stevige grondslag de Weg is voor
Lang-leven en Duurzaamheid.
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LX
Het (goed) besturen van een groot rijk
is als het koken van kleine vischjes.
Wanneer men door middel van den Weg
het Al-onder-den-hemel regeert, zullen
zelfs de lagere geesten de hoogere gees
ten niet schaden.
Niet alleen zullen de lagere geesten de
hoogere geesten niet schaden, maar ook
zullen de hoogere geesten het volk niet
schaden.
Niet alleen zullen de hoogere geesten het
volk niet schaden, maar ook zal het volk
den heiligen (vorst) niet schaden.
Wanneer deze beiden elkander niet
schaden, zal hun „Deugd" wederkeerig
tot hetzelfde doel leiden.
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LXI
Een groot land ligt benedenstrooms. Het
is te vergelijken met de wijze waarop in
Al-onder-den-hemel bergbeken en dalen
uitmonden in rivieren en zeeën. Het is
de vergaarbak (van al het water) van
Al-onder-den-hemel. Het is de moer van
Al-onder-den-hemel. De moer overwint
altijd door stilheid den hengst. Door
stilheid is zij onder.
Daarom: door lager te worden dan een
klein land, verwerft een groot land een
klein land; door lager te zijn dan een
groot land, verwerft een klein land een
groot land. De één verwerft door lager
te worden; de ander verwerft door lager
te zijn. Een groot land begeert slechts
menschen onder zijn bestuur te vereeni
gen en te onderhouden; een klein land
begeert slechts te worden opgenomen om
zijn menschen te werk te stellen. Maar
opdat beide verkrijgen wat zij begeeren,
behoort de groote laag te worden.
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LXII
De Weg is voor de tienduizend dingen
als de zuid-westelijke hoek van het huis.
Hij is zoowel het juweel van goede menschen als de toevlucht van niet-goede
menschen.
Daarom: bij de inhuldiging van den
Zoon des Hemels, of de installatie van
de drie hoogste ministers, ofschoon zij
daarbij een jaspisschijf in beide handen
vasthouden en in een vierspan voorop
rijden, — beter zou het voor hen zijn
stil te zitten en voortgang te maken op
den Weg.
Wat was het waarom de ouden dezen
Weg hoogschatten? Zegt men niet:
,,Wie zoekt verkrijgt erdoor; wie zich
vergrijpt ontsnapt erdoor"? Daarom
wordt hij in Al-onder-den-hemel hoog
geschat.
Met schoone woorden kan men waar
digheden koopen, met een schoon ge
drag boven anderen komen.
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LXIII
Daadloos doen, handelloos handelen,
smakeloos smaken, het kleine als groot,
weinig als veel beschouwen!
Beraam het moeilijke terwijl het nog
gemakkelijk is.
Doe het groote terwijl het nog gering is.
Alle moeilijke dingen in Al-onder-denhemel beginnen met het gemakkelijke.
Alle groote dingen in Al-onder-denhemel beginnen met het geringe.
Daarom doet de heilige tot het eind toe
niets groots, en kan daarom het groote
tot stand brengen.
Wie licht belooft, doet weinig gestand.
Wie veel gemakkelijk acht, zal stellig
veel moeilijkheden ondervinden. Daar
om acht de heilige zelfs (het gemakke
lijke) moeilijk; en daarom, tot het eind
toe, ondervindt hij geen moeilijkheden.

97

7

LXIV
Wat stil is, houdt men gemakkelijk vast.
Waar zich nog geen voorteekenen heb
ben vertoond, is het gemakkelijk plan
nen te maken.
Wat bros is, breekt gemakkelijk.
Wat nietig is, verstrooit men gemakke
lijk.
Pak iets aan vóór het er is; schep orde
vóór er wanorde is.
Een boom van een vaam dikte ontstaat
uit een nietig stekje.
Een toren van negen verdiepingen hoog
begint als een hoopje aarde.
Een reis van duizend mijlen begint met
wat is onder den voet.
De menschen, in hun behartiging van
zaken, bederven ze dikwijls wanneer zij
op het punt zijn te slagen.
Let op het eind evenzeer als op het be
gin: dan is er geen zaak die wordt be
dorven.
Daarom begeert de heilige het niet-
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begeerde, en hecht geen waarde aan
moeilijk te verwerven goederen. Hij
leert het niet-geleerde, en keert terug
tot wat alle menschen voorbijgaan.
Zoo bevordert hij het natuurlijk verloop
der tienduizend dingen, zonder het te
wagen zelf te „doen".
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LXV
In de oudheid, zij die bedreven waren
in de beoefening van den Weg, verlicht
ten het volk niet daarmede, maar hiel
den het volk daarmede dom. Wanneer
het volk moeilijk te regeeren is, komt dat
door te veel kennis. Daarom, wie door
middel van kennis een land regeert, is
een plaag voor het land. Wie niet door
middel van kennis een land regeert, is
een geluk voor het land. Wie (het onder
scheid) kent (tusschen) deze beide, heeft
een vasten standaard en regel.
Bestendig te weten (hoe) dezen stan
daard en regel (toe te passen), dat heet
„geheime Deugd". Deze „geheime
Deugd" is diep, is vèrreikend en is tegen
gesteld aan de dingen: zoo bereikt zij
tenslotte de groote Meegaandheid.
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LXVI
Dat, waardoor de rivieren en zeeën
koningen kunnen zijn van de honderd
bergdalen, is hun geschiktheid om lager
te zijn dan deze. Daardoor kunnen zij
de koningen der honderd bergdalen zijn.
Daarom, als de heilige boven het volk
wil komen, moet hij in zijn woorden
lager zijn. Als hij vóór het volk wil ko
men, moet hij in zijn persoon achter
zijn. Zoo is de heilige boven, zonder dat
het volk zijn gewicht voelt.
Zoo is hij vóór, zonder dat het volk
schade lijdt.
Zóó zal Al-onder-den-hemel hem gaar
ne naar voren duwen, zonder moe van
hem te worden. Omdat hij zelf niet
streeft, daarom kan niemand in Alonder-den-hemel hem weerstreven.

IOI

LXVII
Allen-onder-den-hemel zeggen dat mijn
Weg grootelijks onconventioneel is. In
derdaad: slechts omdat hij groot is,
daarom is hij onconventioneel.
Indien hij conventioneel ware, dan zou
hij waarlijk reeds lang onbeduidend zijn.
Ik heb drie kostbaarheden, die ik vast
houd en bewaar.
De eerste heet: zachtmoedigheid.
De tweede heet: gematigdheid.
De derde heet: niet de eerste willen zijn
in Al-onder-den-hemel.
Omdat ik zachtmoedig ben, daarom kan
ik dapper zijn.
Omdat ik gematigd ben, daarom kan ik
vrijgevig zijn.
Omdat ik niet de eerste wil zijn in Alonder-den-hemel, daarom kan ik het
hoofd worden van alle instrumenten
(d. i. ambtenaren).
Nu versmaadt men zachtmoedigheid en
is slechts dapper; men versmaadt ge102

matigdheid en is slechts vrijgevig; men
versmaadt het de laatste te zijn en wil
slechts de eerste zijn. Dit leidt tot den
dood.
Voorwaar: wie strijdt met zachtmoedig
heid, overwint. Wie daarmede ver
dedigt, is veilig.
Wien de hemel wil redden, beschermt
hij met zachtmoedigheid.
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LXVIII
Een goed ridder is niet overmoedig.
Een goed strijder is niet toornig.
Een goed overwinnaar van zijn tegen
standers bindt met hen geen strijd aan.
Een goed gebruiker van menschen maakt
zichzelf lager dan zij zijn.
Dit noemt men de „Deugd" van het
niet streven; dit noemt men de kracht
van het gebruiken van menschen; dit
noemt men het uiterste in gelijkvormig
heid aan het hemelsche (d. i. het natuur
lijke).
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LXIX
Een krijgskundige uit de oudheid heeft
gezegd:
„Ik durf niet te zijn gastheer, maar ben
liever gast. Ik durf geen duim oprukken,
maar trek liever een voet terug."
Dit noemt men: „niet-voorwaarts marsch
gaan; opstroopen wat geen arm is; de
hand slaan aan wat geen degen is; op
dringen waar geen tegenstander is".
Er is geen grooter ongeluk dan geen gelijkwaardigen tegenstander te hebben.
Wie geen gelijkwaardigen tegenstander
heeft, loopt gevaar zijn kostbaarheden
te verliezen.
Immers, wanneer de elkander weer
strevende wapenen worden gekruist, is
het hij, die toegeeft, die wint.
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LXX
Mijn woorden zijn zeer gemakkelijk te
kennen en zeer gemakkelijk te volbren
gen, maar in Al-onder-den-hemel is er
niemand die ze kan kennen, niemand
die ze kan volbrengen.
Mijn woorden hebben een samenvat
tend beginsel; mijn handelingen hebben
een richtsnoer.
Inderdaad, het is slechts omdat men die
niet kent, dat men mij niet kent. Die
mij kennen zijn schaarsch; die mij na
volgen zijn kostbaar.
Zoo is de heilige iemand, die gekleed
gaat in een ruwharen kleed, maar een
jaspis (tablet) in zijn boezem draagt.
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LXXI
Weten niet-weten achten is het hoogste.
Niet weten weten achten is een ziekte.
Slechts door ziek te zijn van die ziekte
is men niet ziek. De heilige is niet ziek,
omdat hij ziek is van die ziekte. Zoo is
hij niet ziek.
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LXXII
Indien het volk geen ontzag heeft voor
het gezag, bereikt het grootste gezag
zijn hoogtepunt.
Beperk hen niet in hun woonplaatsen;
mat hen niet af in hun levensonderhoud.
Inderdaad, slechts door niet te worden
afgemat, worden zij (den vorst) niet zat.
Zoo ook de heilige: hij kent zichzelf,
maar maakt zich niet bekend.
Hij kent zijn eigen waarde, maar hecht
aan zichzelf geen waarde. Immers: Hij
verwerpt het één en kiest het andere.
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LXXIII
Wie moedig is in het durven, sneuvelt.
Wie moedig is in het niet-durven, blijft
leven.
Van deze beide brengt het één voordeel,
het ander nadeel. Maar: wat de hemel
haat, wie weet daarvan de oorzaak?
De Weg des Hemels is: niet streven en
toch goed kunnen overwinnen.
Niet spreken en toch goed kunnen be
antwoorden (aan alle omstandigheden).
Niet roepen, maar de dingen uit zich
zelf doen komen.
Traag zijn, maar toch goed plannen
maken.
Het net van den Hemel is groot; de
mazen zijn wijd, maar niets ontsnapt er.
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LXXIV
Als het volk den dood niet vreest, op
welke wijze kan men het dan vrees aan
jagen met de doodstraf?
Als men hen die steeds den dood niet
vreezen en vernuftige (dingen) maken,
zou kunnen grijpen en dooden, — wie
zou dan (zulke dingen) durven (maken) ?
Er is altijd een doodsregelaar die doodt.
Te dooden in plaats van den doods
regelaar kan men noemen: hakken in
plaats van den Meester Timmerman.
Wanneer men nu hakt in plaats van den
Meester Timmerman, zijn er weinigen
die zich niet de hand verwonden.
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LXXV
Het volk lijdt honger, wegens de hoe
veelheid der belastingen die worden
verteerd door zijn meerderen: daarom
lijdt het honger.
Het volk is moeilijk te regeeren, wegens
de bemoeizucht van zijn meerderen;
daarom is het moeilijk te regeeren.
Het volk telt den dood licht, wegens den
overmaat waarmede het naar het leven
streeft: daarom telt het den dood licht.
Waarlijk: zij, die niet om des levens wil
(actief) handelen, zijn wijzer dan zij,
die waarde hechten aan het leven.

III

LXXVI
De mensch is bij zijn geboorte zacht en
zwak; bij zijn dood hard en stijf. De
tienduizend dingen, planten en boomen
zijn bij hun leven zacht en broos; bij
hun dood droog en verwelkt.
Immers: wat hard en stijf is, is een die
naar des doods; wat zacht en zwak is, is
een dienaar des levens.
Daarom: is een wapen te stijf, dan wordt
het vernietigd; is een boom stijf, dan
sterft hij.
De plaats van het harde en stijve is be
neden, die van het zachte en zwakke
is boven.
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LXXVII
De Weg des hemels gelijkt het spannen
van een boog: wat hoog is, wordt om
laag gedrukt; wat laag is, wordt opge
heven; waar een overschot is, wordt het
weggenomen; waar een tekort is, wordt
het aangevuld.
Het is de Weg des hemels om weg te
nemen waar een overschot is en aan te
vullen waar een tekort is. De weg
der menschen evenwel is niet aldus:
zij nemen weg waar een tekort is om
daarmede te dienen waar een over
schot is.
Wie kan met zijn overschot een tekort
dienen? Alleen wie den Weg heeft.
Daarom: de heilige handelt, maar ver
laat zich niet op (de bestendigheid van
het resultaat); als het werk volbracht is,
blijft hij daarbij niet stilstaan.
De heilige legt geen voorraden aan: als hij
alles als van anderen heeft beschouwd,
heeft hij zelf des te meer; als hij alles aan
"3
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anderen heeft gegeven, heeft hij zelf des
te overvloediger.
De Weg des hemels brengt voordeel
maar geen nadeel. De weg van den hei
lige is: handelen maar niet streven.
Hij begeert niet eigen bekwaamheid te
toonen.
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LXXVIII
Het zwakke overwint het sterke, en het
zachte overwint het harde. In Al-onder
den-hemel is er niemand die dit niet
weet, maar niemand kan hiernaar han
delen.
Daarom heeft een heilige gezegd: „Wie
ontvangt het vuil van den staat, noemt
men den heer van het Altaar van den
Grond en het Graan; wie ontvangt het
ongeluk van een staat, wordt koning van
Al-onder-den-hemel.''
Ware woorden schijnen hun tegendeel.
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LXXIX
Wanneer een groote veete wordt ver
zoend, blijft er altijd nog veete om an
dere dingen over. Hoe kan men dan
(met elkander) goed worden? Door
veete te vergelden met Deugd.
Daarom houdt de heilige het linker
kerfstokje wel vast, maar eischt van den
ander niet zijn verplichtingen.
Wie Deugd heeft, geeft zijn aandacht
slechts aan het kerfstokje; wie geen
Deugd heeft, geeft zijn aandacht aan
het invorderen.
De Weg des hemels kent geen bevoor
rechting; altijd geeft hij gelegenheid om
met anderen goed te worden.
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LXXX
Een klein land met weinig inwoners,
waar men het volk ertoe kan brengen
om, al zijn er werktuigen die het werk
doen van tien of honderd man, er geen
gebruik van te maken!
Waar men het volk ertoe kan brengen
den dood zwaar te tellen en niet naar
verre streken te verhuizen!
Waar, ofschoon er schepen en wagens
zijn, er niets zou zijn om ze mee te be
vrachten; en waar, ofschoon er kolders
en wapens zijn, er geen gelegenheid zou
zijn om ermee te drillen!
Waar men het volk ertoe kan brengen
om weer terug te keeren tot het gebruik
van geknoopte touwen; om zijn eigen
voedsel lekker te vinden, zijn eigen
kleeren mooi te vinden, tevreden te zijn
met zijn eigen woningen, en behagen te
scheppen in zijn eigen gewoonten!
Waar, terwijl een naburig land binnen
het gezicht ligt, zoo dat men elkanders
u7

hanen kan hooren kraaien en honden
blaffen, toch het volk (van die twee lan
den) tot zijn dood op hoogen leeftijd
toe met elkander geen omgang heeft!
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LXXXI
Wie weet, spreekt niet.
Wie spreekt, weet niet.
Wie oprecht spreekt, is geen mooiprater.
Een mooiprater is niet oprecht.
Een weispreker redetwist niet.
Wie redetwist is geen weispreker.
Wie weet te spreken, is niet uitvoerig.
Wie uitvoerig spreekt, weet niet.

"9

AANTEEKENINGEN
I
Deze eerste paragraaf is fundamenteel voor het
begrip van het geheele boek. De schrijver begint
met het geven van eenige definities. Wat is T a u ?
Het beteekent „weg". Het kenmerkende nu van
een gewonen weg is, dat hij onveranderlijk en
vast is. De Weg echter, waarvan hier sprake is,
wordt gekenmerkt door het tegendeel daarvan:
deze Weg is de nimmer-rustende verandering
zelf. Zijn en Niet-Zijn, dood en leven wisselen
elkander voortdurend af. Niets is er vast en on
veranderlijk. Het geheele begrip „weg" krijgt
dus precies een omgekeerde beteekenis. Van de
vele paradoxen in den Tau-te-tsjing is dit
de eerste en grootste paradox.
Termen („namen") dienen om te definieeren,
om ééns en voor al de beteekenis van een begrip
vast te leggen. Omstreeks het begin der 3de
eeuw vóór onze jaartelling werd in China veel
gediscussieerd over het verband tusschen naam
(of term) en werkelijkheid. Confucianisten zoo
als Sjuun-tze meenden, dat, in een statische
wereld, met een bepaalden term de inhoud van
een begrip ééns en voor altijd was vastgelegd.
Daartegen kwamen de Tauisten op: in een
voortdurend wisselende wereld zijn ook de be
gripsinhouden niet constant. Daarom zijn slechts
dat de juiste termen, die deze bestendige nietbestendigheid uitdrukken: het tegendeel dus van
wat de Confucianisten beoogen.
Verreweg de meeste vertalers vatten het woord
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t s j ' a n g (440) „bestendig" op als „eeuwig" en
construeeren een totaal anderen zin, in verband
ook met een andere interpretatie van het eerste
deel van den zin, ongeveer als volgt:
„De Weg die kan worden begaan (of: waarover
men kan spreken) is niet de eeuwige Weg.
De Naam dien men kan noemen is niet de
eeuwige Naam".
De bedoeling hiervan zou dan zijn, een onder
scheid te maken tusschen een „eeuwigen" Weg
en Naam, een Noumenon, en een Weg en Naam
van de wereld der verschijnselen, waarover al
leen gesproken kan worden. Deze opvatting
acht ik onjuist.
Het woord, dat hier wordt weergegeven door:
„beschouwen als de weg" is tau (10.780); ver
baal gebruikt als factitief.
De beteekenis „zeggen", die de meeste vertalers
eraan geven willen, heeft het woord wel, maar
het komt in dien zin nergens anders in den
T a u - t e - t s j i n g voor. Een plaats bij Tsjwangtze (XXII, 7, Legge II blz. 69), die soms ter
ondersteuning van deze opvatting wordt aan
gehaald, luidt: „De Weg kan niet gezegd wor
den". Daar wordt voor het werkwoord evenwel
niet gebruikt tau, maar het gewone yen
(13.025) „zeggen".
_
_
,
De ontkenning féi (3459) ls nict; een simpele
ontkenning; het is veeleer de bevestiging van
het tegendeel der bewering. Vandaar dat ik ver
taal: „het tegendeel van een bestendigen weg".
In de derde alinea kan men verschillend punctueeren; de commentaren zijn het daarover on
eens. Een modern criticus als Ma Sju-loen
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punctueert achterwoe (12.753) enyoe (13.376)
en neemt ming (7940) als werkwoord, zooals
ik ook doe. Punctueert men achter ming, dan
kan de vertaling luiden: „Een naam hebbend
is hij (de Weg) het begin van hemel en aarde;
geen naam hebbend is hij de moeder der tien
duizend dingen!" Voor mijn opvatting pleit
Tau-te-tsjing XL: „Hemel en aarde en de
tienduizend dingen zijn gesproten uit het Zijn;
het zijn is gesproten uit het Niet-zijn". W o e yoe „Niet-zijn-Zijn" wordt in T s j w a n g - t z e
XXII, 8 (Legge II, blz. 70) zelfs gepersonifieerd.
Tegen mijn opvatting echter pleit het begin van
XXXII (zie mijn aanteekeningen aldaar) en de
uitdrukking in XXXVII: „naamlooze (d. i. on
gedifferentieerde) natuurlijke eenvoud" en XLI,
aan het slot. Verkiest men, op grond van deze
bezwaren, te punctueeren achter ming, dan
moet toch in ieder geval yoe m i n g en woe
ming worden verstaan als: „(differentieerende)
namen hebbend" en „zonder (differentieerende)
namen". Alles wel beschouwd, ook in verband
met het volgende, (waar woe en yoe weer
tegenover elkander worden geplaatst) punctueer
ik zooals ik doe. Deze zin legt het verband tusschen de twee begrippen Weg en Term uit den
aanhef. De afwisseling tusschen Niet-zijn en Zijn
is het wezen van den Weg; hier worden deze
begrippen nader bepaald.
Voor het beeld van de „moeder" vergelijk ook
XX, XXV en LIL Sociologisch is het van be
lang, dat dit beeld hier wordt gebruikt, maar
een mythologische beteekenis moet er, naar mijn
meening, niet aan worden toegekend.
123

In de vierde alinea, waarvan de twee regels op
elkander rijmen, is de vraag weer, waar de
komma moet worden geplaatst: achter woe
(„hebben") en yoe („niet-hebben") of achter
yu (13.642) „begeeren". Beide opvattingen
vinden steun bij Chineesche commentatoren.
De vertalers hebben allen, behalve Ch'u Ta-kao,
de tweede opvatting verkozen. Moderne com
mentatoren als van Ma Sju-loen en Kau Heng
verkiezen de eerste. In verband met den context
en de beteekenis van het geheele hoofdstuk volg
ik deze punctuatie. Het gaat hier niet om een
tegenstelling „begeerten hebben" en „zonder
begeerten zijn", zooals de traditioneele vertaling
luidt: die vraag is niet aan de orde. De zin
tsj'ang woeyu „bestendig zonder begeerten
zijn" in XXXIII is kennelijk een interpolatie,
gemaakt onder invloed van de andere punc
tuatie. Ware van begeerten sprake, dan zou de
logische opvolging ook zijn, dat eerst werd ge
sproken van „het hebben van begeerten" als
de normale toestand, en dan pas van het „zonder
begeerten zijn", als de toestand dien de Tauist
kan bereiken. In verband met het wezen van
den Weg echter is het volkomen juist, dat eerst
wordt vermeld het „niet-zijn" (evenals in den
vorigen zin) en daarna pas het „zijn". Het
parallel tegenover elkander geplaatste, twee
maal herhaalde tsj'ang „bestendig" krijgt den
zin van „bestendige afwisseling". In Tsjwangtze XXXIII (Legge II, blz. 226) wordt van
de leer van Lau Tan (= Lau-tze) gezegd, dat
hij haar „opbouwde op het beginsel van besten
dige (afwisseling van) niet-zijn en zijn".
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Yu „begeeren" vat ik op als tsjiang (1212^
yu, dat in den Tau-te-tsjing herhaaldelijk
voorkomt om een futuraal begrip uit te drukken.
In de volgende alinea kan, in mijn opvatting,
„deze beide" op nieis anders slaan dan op de
begrippen „niet-zijn" en „zijn", die consequent
het geheele hoofdstuk door worden vastgehou
den. Commentaren die een andere opvatting
hebben, weten er niet goed raad mee. Wederom
kan men verschillen in punctuatie: een komma
achter het eerste t'oeng (12.269) »gelijk" of
achter tsj'oe (2620) „tevoorschijn komen, uit
gaan". Ofschoon Ma Sju-loen (en van de ver
talers Legge en Gh'u Ta-kao) het eerste doen
en ook Karlgren in t'oeng een rijm wil zien
met het volgende ming, geef ik de voorkeur
aan het tweede. Hier wordt nog eenmaal het
geheele wezen van den Weg, in zijn beide as
pecten van zijn en niet-zijn, samengevat. Wat
aan beiden gemeenschappelijk is, is de Weg, en
daarvan wordt dan getuigd, dat hij een ondoor
grondelijk geheimenis is.
II
Met eenige wijziging van een emendatie van
Ma Sju-loen breng ik één zin („Daarom blijft
de heilige" enz.) die op het bovenstaande volgt,
over naar het eind van XLIII, en de rest van
de paragraaf, beginnende met „zij brengen
voort maar beschouwen (het voortgebrachte)
niet als het eigene" naar het slot van LI, waar
hij gedeeltelijk is gedoubleerd.
De uitdrukking „Al-onder-den-hemel" duidt
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aan de geheele bekende, beschaafde (Chineesche)
wereld. In politieken zin duidt het aan de één
heid onder één gezag van alle leenstaten, die
in de derde eeuw v. Chr. werd nagestreefd en
in 221 werd verwezenlijkt. Op verschillende
plaatsen in den Tau-te-tsjing wordt op die
politieke éénheid gedoeld; ik vermijd daarom
de gebruikelijke, vager vertaling van „de ge
heele wereld" en vertaal voortdurend „Alonder-den-hemel" om te doen uitkomen, dat
hier een technische term wordt gebruikt.
Het thema van deze paragraaf vereischt weinig
toelichting. In allerlei toonaard wordt telkens
herhaald, dat tegengestelde begrippen elkander
postuleeren, daar immers op dezen „Weg" alles
betrekkelijk is.
III
Met Ma Sju-loen laat ik in den laatsten zin weg
de woorden; „Door zijn daadloos handelen (is
er niets dat niet ordelijk is geregeld). Zie voor
die gedachte XXXVII.
^
De uitdrukking „bekwamen hoogstellen" is ver
moedelijk een toespeling op cap. 8, 9, 10 van
Mo Ti, die dien titel dragen.
Eer veroorzaakt eerzucht en rijkdom hebzucht,
beiden leidende tot een streven en activiteit die
niet met den Weg in overeenstemming zijn. In
zijn staatkundige toepassing is het Tauisme dus
anti-cultureel; deze kant ervan heeft vooral
practische uitwerking gevonden in de Rechtschool. Vergelijk ook X I I en T s j w a n g - t z e
XXIII, 2 (Legge II, blz. 76-77).
De term „heilige", die ook door de Confucia126

nistische school wordt gebezigd, is de volmaakte,
wijze mensch, die den Weg verstaat en volgt.
Ik geef aan „heilige" de voorkeur boven de uit
drukking „wijze", om de magische kracht, die
zulk een „heilige" eigen is, beter te doen uit
komen.
IV
Na „tienduizend dingen" volgt in den overgeleverden tekst de regel: „Hij maakt bot wat
scherp is; hij ontwart wat verwikkeld is; hij
tempert wat licht is; hij maakt gelijk de paden."
Dit is een verdubbeling van deze passage in
LVI, waar hij klaarblijkelijk thuishoort. Ik heb
hem hier, als zinstorend, weggelaten. Voor het
zesde teeken hwo (5316) „wellicht" lees ik,
met een oude inscriptie tsjioe (2273) „langen
tijd"; en met een ontkenning: „nooit". Het
beeld schijnt te zijn dat van een nimmer vol
loopend vat (vgl. ook XLV), dat dus alles be
vatten kan; het wordt dan uitgebreid tot dat
van de grondelooze diepte, waarin alle ver
schijnselen zich voltrekken. Het woord t s o e n g
(11.976), hier weergegeven door „stamvader",
duidt tegelijk aan het begrip van: „ordening
waarnaar men zich richt, samenvattend be
ginsel"; zie ook LXX.
De laatste zin is moeilijk. Na „Hoe diep is hij",
(correspondeerend met „Hoe grondeloos is hij")
kan men een zin verwachten, correspondeerende
met: „als de stamvader der tienduizend dingen".
De parallelie tusschen deze beide zinnen wordt
des te klemmender door weglating van de hier
boven gewraakte passage „Hij maakt bot" etc.
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Sjiang (4287), elders in den Tau-te-tsjing
voorkomende als „Beeld", heeft hier dus,
parallel aan sse (10.289) )>a^s" van den vorigen zin, de beteekenis „zijn als" (zie voor deze
beteekenis vroege voorbeelden, geciteerd door
Erkes in Artibus Asiae V, blz. 304). Ter
versterking van de gedachte is er, als bijzin, nog
tusschen geplaatst: „ik weet niet wiens zoon
hij is". De bedoeling is zeker: er gaat niets aan
den Weg vooraf. Voor de beeldspraak „zoon
vergelijk ook Lil, waar ik hetzelfde woord heb
weergegeven door „kinderen". Voor s j i a n g in
de beteekenis van „beeld, afspiegeling", die het
woord ook heeft in den I -1s j i n g, het Wichelboek, vergelijke men XIV, XXI, XXV, XLI.
V
Deze paragraaf bestaat uit drie gedeelten, die
door sommige critische commentaren van
elkander worden gescheiden.
Lau-tze richt zich tegen het Confucianistische
begrip jen (5627) „humaniteit, naastenzin";
vgl. ook XVIII, XIX, XXXVIII. Jen is geen
eigenschap van „hemel en aarde , d. i. het
natuurproces. Dit behandelt elk ding en elk
wezen met volkomen onverschilligheid en laat
het slechts zijn eigen functie in het geheele be
stek der dingen vervullen. Zoo wordt vandaag
versmaad, wat gisteren werd geëerd. In
Tsjwang-tze XIV (4) worden de „honden
van stroo" nader verklaard: „Voordat de (na
gemaakte) honden van stroo (bij het offer)
worden opgesteld, plaatst men ze in een mand,
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en wikkelt men ze in geborduurde doeken. De
personificator van den doode en de offeraars
bereiden zich voor met vasten om ze op te
nemen (en aan te bieden). Nadat ze evenwel
(bij het offer) zijn opgesteld geweest, trappen
de voorbijgangers op hun kop en rug, en de
sprokkelaars pakken ze op en gebruiken ze als
brandstof".
De vergelijking met den blaasbalg illustreert
het onuitputtelijk voortbrengingsproces van den
„Weg".
Misschien is, als verbindende schakel met het
laatste gedeelte, een zin weggevallen als: „Toch
spreken hemel en aarde niet". Vergelijk voor
een analoge gedachte de Gesprekken v a n
Confucius XVII, ig:
„De Meester zeide: ,Ik zou wenschen niet te
spreken'. Tze-koeng antwoordde: ,Als gij, Mees
ter, niet zoudt spreken, wat zouden wij, uw
leerlingen, dan overleveren?' De Meester zeide:
,Wat voor woorden spreekt de hemel? De vier
seizoenen komen en gaan, en alle dingen worden
voortgebracht, maar wat voor woorden spreekt
de hemel?'" Het is niet onwaarschijnlijk, dat
deze laatste alinea tesamen behoort met het
begin van XXIII.
VI
Deze duistere passage heeft tot zeer verschillende
verklaringen door Chineesche en Westersche
geleerden aanleiding gegeven. De dissertatie
van Dr. Hans Neef, D i e i m T a o - t s ' a n g
enthaltenen Kommentare zu Tao-têching Kapitel VI, is geheel gewijd aan de
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bespreking van de voornaamsten daarvan. Of
schoon ik niet geloof, dat het mogelijk is een
volkomen bevredigende verklaring van de geheele paragraaf te vinden, geef ik toch mijn
opvatting, die eenigszins verschillend is van alle
vorige. Zij komt hierop neer:
De „Weg" wordt herhaaldelijk vergeleken met
een dal, met wat laag is. (Vgl. LXI, LXVI).
Lau-tze adapteert nu een oud gezegde voor
zijn doel: „Een dalgeest (of: dalgeesten) sterft
(sterven) niet". Wellicht spreekt hieruit een oud
volksgeloof; de eigenlijke beteekenis ervan ont
gaat ons. De uitdrukking wordt evenwel in
Tauistischen zin geïnterpreteerd: „dit slaat op
de geheime moer". Het woord p'in (9274),
dat hier wordt weergegeven door „moer", is
eigenlijk een merrie, een vrouwelijk dier, een
beteekenis waarin het wordt gebruikt in LXI,
„de moer overwint altijd door stilheid den
hengst". Daarin ligt dus, blijkens het gebruik
van het woord in den Tau-te-tsjing zelf,
opgesloten het begrip „stilheid", één der hoofd
eigenschappen van den „Weg". Nu komt even
wel p' i n in een met de sexueele kracht van het
woord nauw samenhangende beteekenis ook voor
als: „kloof, dal", tegenover moe (8089) „manne
lijk" dat voor „bergen" wordt gebruikt. (Zie de
Ta Tai-li, cap. I-pen-ming, geciteerd in Tz'ehai). In de uitdrukking „geheime moer" ligt
dus een tweevoudige beteekenis: die welke aan
sluit bij het beeld van het dal (waarin men
„moer" dus gelieve op te vatten als het klankgelijke, maar in het Nederlandsch etymologisch
daarvan verschillende woord „moer , d. i.
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„moeras"), en die, waarin wordt uitgedrukt de
eigenschap van „vrouwelijkheid, stilheid, passi
viteit", die karakteristiek is voor den „Weg".
Door het gebruik van het woord „moer" heb
ik getracht die beide beteekenissen in een woord
spel vast te houden. Misschien echter wordt bij
p'in nog aan een derde bijbeteekenis gedacht.
In den volgenden zin n.1. staat: „de poort van
de geheime moer". Nu kan p'in door uit
breiding van beteekenis ook worden gebruikt in
den technischen zin van „sleutelgat" (Vgl. hier
voor L i -1sj i, iv, Couvreur I, blz. 394, commen
taar; zie ook Tz'e-hai s.v.). Bij deze bij
gedachte zou zich het beeld van de „poort"
goed aansluiten. In de analoge beteekenis-ontwikkeling van het woord „moer" in technischen
zin heb ik getracht deze bijgedachte te bena
deren.
Ik veronderstel, dat de uitdrukking „poort van
de geheime moer" een term is uit de mystieke
taal der Tauisten; in zulk een taal zijn natuur
lijk termen met een veelvoudigen zin zeer ge
liefd. De uitdrukking wordt hier nader verklaard
door: „wortel van hemel en aarde", datgene
dus, waaruit alles groeit. En dit groeien zet zich
voort in vertakkingen, waaraan nooit een eind
komt. Dit is een uitwerking van de gedachte van
het „niet-sterven" van den „dalgeest".
Met Kau Heng vat ik het laatste karakter op in
den zin van tsjin (2055) „uitgeput raken".
Vergelijk hiermede het slot van XXXV.
VII
De eerste alinea heeft betrekking op het voort-
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gebracht worden van alle dingen door hemel
en aarde, waarop ook par. V zinspeelt. Men
vergelijke ook de volgende passage uit het Boek
der Riten, Li-tsji XXVI (Couvreur II, p. 396):
„De hemel bedekt alles zonder eigen (voorkeur),
de aarde draagt alles zonder eigen (voorkeur),
zon-en-maan beschijnen alles zonder eigen
(voorkeur)".
De „heilige" handelt niet „actief"; hij is „daad
loos". De bestendige onbestendigheid van den
Weg brengt vanzelf naar voren wat achter is,
zonder dat men zich daarvoor inspant. Juist
daarin ligt de waarborg van duurzaamheid.
„De laatsten zullen de eersten zijn".
De twee gedeelten van de paragraaf zouden
beter op elkander aansluiten, indien men voor
„Niet voor zichzelf leven" sjeng (9865) zou
mogen emendeeren „niet voor zichzelf eigen
voorkeur hebben" sse (10.308). Zulk een
emendatie, vragenderwijs voorgesteld door Ma
Sju-loen, vindt evenwel geen steun in de over
levering van den tekst.
VIII
Lau-tze gebruikt hier zijn geliefde beeld van
het water, dat, omdat het steeds de laagste
plaats zoekt en alle dingen gelijkelijk voordeel
brengt, het beeld is van den „Weg". Vergelijk
het begin van LXXVIII, door mij overgebracht
naar XLIII. Het woord „goedheid" moet vol
strekt niet in de eerste plaats in zedelijken zin
worden genomen; het duidt aan de goede kwali
teiten, de voortreffelijkheid van iets.
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De hoogste „goedheid" zoekt de laagste plaats;
met voorbeelden uit het dagelijksch leven wordt
geïllustreerd dat men, ook ten opzichte van de
„goedheid" van allerlei gewone dingen, het
beste doet niet te „streven", dat is te disputeeren,
zichzelf naar voren te dringen: de laagste, be
scheiden plaats is ook daar de beste.
IX
De gedachte van deze paragraaf is, dat iets,
dat tot zijn volste ontplooiing is gekomen, nood
zakelijk weer minder wordt. Het eerste beeld
heeft waarschijnlijk betrekking op een pot die
men, boordevol, met beide handen tracht te
dragen: dit is onmogelijk zonder den vloeistof
te morsen. Een scherp zwaard wordt weer bot;
vergelijk LVI: „hij maakt bot wat scherp is".
Men moet zulk een volle pot niet willen vast
houden, of zich telkens overtuigen of het lemmet
nog wel scherp is, evenmin als men moet probeeren schatten te bewaken of zich moet laten
voorstaan op rijkdom en eer. De „Weg" laat
de dingen aan hun eigen ontwikkeling over,
zoodra zij tot stand zijn gekomen, en de nood
zakelijke teruggang inzet.
X
Het karakter tsai (11.485), waarmede deze
paragraaf opent, is zeer waarschijnlijk het slotpartikel van de vorige paragraaf, dat door
verkeerde punctuatie, blijkens een citaat uit de
Elegieën van Tsj'oe al zeer vroeg, hier is
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geplaatst. Ing (13.305), misschien een dialect
woord uit Tsj'oe, wordt door vele commen
taren geïnterpreteerd als hoen (5244). De para
graaf eindigt met een zin, luidende: „voort
brengen en kweeken, voortbrengen maar (het
voortgebrachte) niet beschouwen als het eigene,
handelen maar zich niet verlaten (op de be
stendigheid van het resultaat), doen groeien
maar niet besturen; dit is de geheime Deugd".
Dit is een dupliceering van deze passage in LI,
waar zij veel beter thuishoort.
Deze paragraaf heeft betrekking op de kunst
van het onderhouden van de levenskracht. In
Tsjwang-tze XXIII, 3 vindt men deze ge
dachte uitvoerig uitgewerkt, in bewoordingen
die door haar gelijkheid den indruk wekken
alsof men hier met vaste formules te maken
heeft. „Lau-tze zeide: ,De vaste regel voor het
bewaren van het leven (is de volgende): Kunt
gij u aan het ééne vastklemmen? Kunt gij ver
hoeden dat het verloren gaat? Kunt gij, zonder
te wichelen, geluk en ongeluk kennen? Kunt
gij stilstaan? Kunt gij ophouden? Kunt gij
anderen laten varen en het in u zelf zoeken?
Kunt gij vliegen? Kunt gij onnoozel zijn? Kunt
gij een kind zijn ? Het schreit den ganschen dag,
zonder dat zijn keel schor wordt: dit komt om
dat een natuurlijke harmonie in hem tot volle
ontwikkeling is gekomen. (Vergl. beneden par.
LV). Het grijpt den ganschen dag, zonder dat
zijn hand iets pakt: dit komt omdat zijn Deugd
(kracht tê) geen voorkeur heeft. Het kijkt den
ganschen dag, zonder dat zijn oog knipt: dat
komt omdat het niet éénzijdig door iets in de
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buitenwereld wordt aangetrokken. Het gaat zon
der te weten waarheen; het is in rust zonder
te weten wat het doet. Het gaat met alle dingen
tevreden mee en volgt den golfslag. Dit is de
regel voor het bewaren van het leven'."
Indien de hierboven aangeduide lezing juist is,
staan hier tegenover elkander hoen, de („geeste
lijke") ziel, en de p'o (9420), de („lichame
lijke") ziel. De eerste werd gedacht in het
lichaam te komen bij de geboorte; de tweede
bij de conceptie. Bij den dood steeg de hoen
op ten hemel, terwijl de p'o bij het lichaam
in het graf verbleef, en zoo lang bleef bestaan
tot het lijk geheel in ontbinding was overgegaan.
Verhinderen dat deze twee uit elkander gaan,
door zich te identificeeren met het Eéne, d. i.
den Weg, beteekent dus: lang-leven bezitten,
niet aan den dood onderhevig zijn. Voor de
uitdrukking „zich vastklemmen aan het Eéne",
pau i (8709, 5342) vergl. ook XXXIX. De
„adem" is de levenskracht: het beheerschen
van de ademhaling is ons uit het latere Tauisme
bekend als een middel om het „lang-leven" te
verwerven. Hier wordt reeds duidelijk op zulke
praktijken gezinspeeld.
Met den „geheimen spiegel" zal wel worden
bedoeld het vermogen om het „zijn en nietzijn" van par. I op de juiste wijze te zien.
De gedachte van het besturen van een staat
zonder kennis wordt herhaald in par. LXV.
Wat met de „natuurlijke poorten" (lelt. „hemel
poorten", maar de uitdrukking „hemel" wordt
vaak gebruikt voor wat wij „natuurlijk" noe
men), wordt bedoeld, is niet geheel zeker. Vele
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commentaren verklaren haar als „de zintuigen".
Vergelijk ook LIL Een andere verklaring brengt
haar in verband met de uitdrukking in den I tsjing, het Wichelboek: i-ho (5342, 3962), i-p'i
(5342, 9026) „afwisselend sluitend en openend",
zoo als aarde en hemel in de transformatie der
dingen, de afwisseling van Yin en Yang. Deze
laatste verklaring houd ik voor de meest waar
schijnlijke: bij de voortdurende alternatie die
het wezen van den „Weg" uitmaakt, moet men
passief blijven, als een „hen". Het beeld van
de hen, tegenover den haan, wordt ook gebruikt
in XXVIII, om het begrip „lijdelijkheid" uit te
drukken.
XI
Hoe onmisbaar ook de spaken zijn voor een
wiel, op de holle naaf komt het ten slotte aan.
Hoe onmisbaar leem is voor het maken van
vaatwerk, om de leegte daarbinnen is het ten
slotte te doen. Hoe onmisbaar het materiaal is
voor vensters en deuren, het voornaamste is ten
slotte de gemaakte opening. Wat „niet is" is
dus hier nog belangrijker dan „wat is". De
passage illustreert dus, dat het onjuist is alleen
maar waarde te hechten aan „wat is".
Er zijn mij geen wielen met dertig spaken be
kend in het oude China. Ik veronderstel daarom,
dat de bedoeling is: hoeveel spaken ook, tot
dertig toe, men in een wiel steekt, toch komt
het aan op de holle naaf.
XII
Alle genietingen, die de zinnen streelen, ver136

keeren in haar tegendeel door een teveel. De
mensch wordt erdoor verbijsterd en belemmerd
in zijn zedelijk gedrag. Bij het uitoefenen van
zijn regeering dient de heilige heerscher ervoor
te waken, dat het volk niet door zulke genietin
gen van oog, oor enz. wordt afgehouden van
den rechten handel en wandel; daarom zorgt
hij alleen voor de „buik" van het volk, d.w.z.
hij zorgt ervoor, dat het volk genoeg te eten
heeft. Verdere cultureele bemoeiingen worden
door hem afgewezen.
Veelal wordt door commentatoren en vertalers
getracht de laatste alineas te doen slaan op het
gedrag van den heilige zelf: „buik" wordt dan
opgevat als „innerlijk", en men maakt ervan:
„de heilige zorgt slechts voor zijn innerlijk en
niet voor het oog". Ik acht deze interpretatie
ongeoorloofd. Het geheele boek door wordt
telkens gedacht aan de verhouding van den
„heiligen" vorst tegenover het volk: telkens
komt daarin een sterk anti-cultureele strekking
tot uiting. Vgl. III.
XIII
Dit hoofdstuk heeft verschillende constructieve
moeilijkheden, die door geen enkelen commen
taar of vertaling op een mij bevredigende wijze
worden opgelost. Mijn eigen vertaling, die zoo
grammaticaal mogelijk is, voldoet mij evenmin.
Waarschijnlijk is de tekst bedorven, en is de ge
heele passage, die den eersten duisteren zin
tracht te verklaren, een in den tekst gekomen
oude commentaar. Pogingen tot verbetering van
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den tekst, zooals van Kau Heng, acht ik niet
geslaagd. Men kan evenwel de eerste helft van
den eersten zin, wanneer men het verband los
laat, het eenvoudigst vertalen door: „gunst en
smaad (zijn beide) als iets om van te schrikken ,
wat, op zichzelf genomen, wel een goeden zin
geeft.
De bedoeling is vermoedelijk de paradox:
smaadheid is een beter prikkel dan eer, verheug
u daarom over smaadheid. Plagen en rampen
zoudt gij in het geheel niet meer gevoelen als
gij geen lichaam hadt: verheug u daarom over
plagen, want zij zijn het bewijs dat gij nog een
lichaam hebt.
De toepassing, die ver gezocht schijnt, is: een
vorst behoort zich het lot van het rijk evenzeer
aan te trekken als wat hem persoonlijk, in zijn
lichaam, raakt.
XIV
Uitdrukkingen, elders (Leer van het Mid
den XVI), gebruikt om het onzichtbare en
onhoorbare van geesten weer te geven, worden
hier toegepast op het wezen van den Weg. De
Weg is kleurloos, geluidloos, vormloos. Onop
gemerkt werkt hij in alle verschijnselen, te veel
om in termen te vatten, tot hij weer terug keert
tot het Niet-zijn. De bestendige verandering
geeft vorm aan het vormlooze, en is een beeldgeving van wat onstoffelijk is; doch dit alles
zijn slechts vage pogingen om te beschrijven
wat de Weg is. Den Weg zelf ziet men nooit
van aangezicht tot aangezicht.
De laatste alinea staat in zeer los verband met
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het voorgaande en behoort hier waarschijnlijk
niet thuis. De Weg, de draad die door alles
heen loopt, is één. Wie den Weg der oudheid
gebruikt om het heden te regelen, krijgt ook
inzicht in het oerbegin der dingen, omdat
het alles dezelfde draad van ontwikkeling is.
XV
Er zijn eenige niet zeer belangrijke varianten
van den tekst. In den zin „Wie kon door stil
heid..." enz. laat ik op gezag van den Yoenglo Ta-1ièn-tekst het karakter tsjioe (2273)
„lange tijd" weg.
De tekst beschrijft den idealen Tauistischen
Meester. Hij onthoudt er zich van zich te laten
gelden, en is daarom „aarzelend", „omzichtig",
„ingetogen" en „broos", het tegendeel van den
flinken practischen man van actie. Maar niets
aan hem is gekunsteld, hij is „echt", en wijd
en veelomvattend van begrip. Ofschoon die
veelomvattendheid hem troebel doet schijnen,
weet hij door de rust van zijn daadloosheid die
troebelheid helder te doen worden, en in de
rust van die daadloosheid weet hij de hoogste
activiteit te ontwikkelen, zooals de Weg zelf in
daadloosheid alles tot stand brengt. Zulk een
Meester is nooit vol van zichzelf: ook aan zich
zelf laat hij de wet der bestendige verandering
werken. Hij verslijt, als een kleedingstuk, zonder
te trachten dat proces tegen te gaan door het
te verstellen of nieuw te maken.
»

XVI

De dingen bloeien en vergaan, dat is het wat
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men eerst recht verstaat, wanneer men „leeg"
van zichzelf is geworden en „stil" is. Alles keert
weer terug tot den wortel waaruit het is ont
sproten. Het „legt zijn levenstaak neer", zooals
een ambtenaar na het vervullen van een op
dracht zijn taak neerlegt. Wie deze bestendige
wet van opkomen en vergaan niet begrijpt,
tracht met geweld de dingen in stand te houden
en gaat daarmede tegen de natuurlijke ont
wikkeling in: hij handelt dwazelijk en berokkent
zichzelf onheil. Doch wie dit begrijpt, verdraagt
ook den ondergang; hij is niet bevooroordeeld
ten gunste van het instandhouden van dit of
dat. Deze ruimheid van geest maakt hem groot
en doet hem den Weg kennen. Dan blijft hij,
tot den dood toe, vrij van alle gevaren die hij,
afgezien van het voor hem bestelde lot, zichzelf
zou kunnen berokkenen. Vergelijk hierbij
XLIV: „Wie van ophouden weet, (d.w.z. de
dingen niet door activiteit forceert), is niet in
gevaar". Zie ook LIL
Met Ma Sju-loen emendeer ik „alomvattend"
tsjou (2450) voor „koning'-' wang (12.493)
en „groot" t a (10.470) voor „hemel" t ' i e n
(11.208); de eerste emendatie wordt gesteund
door de lezing van Wang Pi (226—249); de
twee laatste karakters worden door de groote ge
lijkenis gemakkelijk met elkander verward.
XVII
„Niet" poe (9456) in den eersten zin is een
wèl gestaafde lezing voor het traditioneele, sterk
daarop gelijkende, „laag" sjia (4230), dat niet
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zulk een goeden zin geeft. T'ai-sjang (10.573,
9729)J hier opgevat als „in de hoogste oud
heid", wordt vaak verstaan als te slaan op ,,de
hoogste Tauistische wijze"; in de volgende zin
nen komen dan drie lagere graden van wijsheid
ter sprake. Deze opvatting verandert weinig
aan de beteekenis, die in elk geval als ideaal
den toestand schildert, dat men niet eens be
merkt dat er een vorst is. Hij doet alles „zonder
iets te doen".
De alinea betreffende het „vertrouwen" wordt
herhaald aan het eind van XXIII, waar zij
zeker niet thuishoort. Hier is het verband even
min heel duidelijk en men moet er veel bij
denken om er een goeden zin uit te halen. Voor
„vertrouwen", sjin (4587) vergelijk XXI, waar
het is vertaald door „onfeilbaarheid".
De rest van de paragraaf schijnt weer te slaan
op de ideaalvorsten, die zich niet deden gelden
en weinig spraken, zoodat, als alles goed ver
liep, het volk kon meenen, dat het zelf alles
gedaan had. Ik zie geen reden om, met Ma Sjuloen, den slotzin over te brengen naar XXXVII,
XVIII
Deze paragraaf is gericht tegen de school van
Gonfucius, met haar bewust ethisch streven.
Wanneer alles den natuurlijken loop gaat, dien
het gaan moet, zonder menschelijke inmenging,
zonder forceering, is er voor al de genoemde
deugden geen plaats. Al deze deugden doen
geweld aan de natuur van den mensch. „Onnatuur", wéi, wordt bijzonder sterk aange141

prezen door Sjuun-tze (± 300—± 235 v. Chr.).
In tegenstelling tot Mencius (372—288 v. Chr.),
die de menschelijke natuur voor goed houdt, is
hij overtuigd van de slechtheid van de aan
geboren natuur, die alléén door opvoeding en
onderwijs goed gemaakt kan worden. Dit
„aangeleerde" noemt hij wéi.
XIX
Dit hoofdstuk is een vervolg op het vorige. Al
het ethisch en cultureel streven van de Confucianistische school staat de natuurlijke orde
der dingen en de aangeboren deugden slechts
in den weg. „Heiligheid" is hier, in onmiddellijk
verband met „kennis", te verstaan in Confucianistischen zin.
„Deze drie dingen" slaat op de genoemde drie
paren van begrippen; tesamen dus zes. Sommige
commentaren zijn van oordeel, dat de eerste
zin van de volgende paragraaf XX hier even
eens thuishoort, en dat „drie" moet worden ge
lezen „vier". Ik ben het daarmede niet eens.
De genoemde begrippen, hoe schoon ook, zijn
onvoldoende om daarmede een staat te besturen.
Wat men noodig heeft is een a-cultureele toe
stand van éénvoud. Hoe minder schoons er te
verwerven valt, hoe minder zelfzucht en be
geerten het volk zal hebben.
„Natuurlijke eenvoud" soe (10.348) is eigenlijk
ongeverfde zijde; „ongekunsteldheid
p oe
(95°9) 's een onbewerkt stuk hout; beide uit
drukkingen worden in het Tauisme met voor
liefde gebruikt.
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XX
De eerste zin, die sommige commentaren bij
de vorige paragraaf willen voegen, is naar
mijn meening de sleutel van deze passage.
De studie der formeele regels van de etiquette
en het juiste gedrag is eindeloos. „Ik", d.w.z.
de ware Tauist (niet op te vatten in biografischen
zin als uitsluitend slaande op den auteur van
den Tau-te-tsjing zelf), houd mij daar
mede niet bezig. Ook waar de riten aanleiding
geven tot uiterlijk zeer vroolijke samenkomsten,
onthoud ik mij daarvan. „Ik" ben de volkomen
tegenstelling van alle andere menschen. Ik
schijn dom en bekrompen, waar anderen vol
kennis en begrip schijnen te zijn. Ik blijf in de
schaduw en laat mij niet gelden. Ik „drink bij
de Moeder", d.w.z. ik bepeins den Weg, waarin
alle verschijnselen besloten zijn.
Het beeld van de Moeder wordt ook gebruikt
in L, XXV, LIL
Mijn vertaling: „Hoe flauw is mijn schijnsel
als van de maan in haar laatste kwartier" be
rust op den ouden tekstvariant hwéi (5179)
„laatste phase van de maan", in plaats van het
daarvan graphisch slechts door een radicaal ver
schillende hai (3767) „zee" van den officieelen
tekst.
XXI
Dit hoofdstuk is zeer belangrijk voor het begrip
van „Weg" en „Deugd". Het laatste woord zou
hier beter door „kracht" kunnen worden weer
gegeven. Die kracht is grootsch, of, zooals de
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commentaren het verklaren, alles-doordringend
en uit zich in de verschillende „gestalten" of
verschijningsvormen der dingen. De wijze waar
op die verschijningsvormen zich echter vertoonen, is afhankelijk van het proces van be
stendige veranderlijkheid van den Weg.
In dien Weg ligt alles in principe besloten. Of
schoon hij zelf niet grijpbaar of definieerbaar
is, liggen daarin de Beelden, d.w.z. de Ideeën
der dingen. Dit is een term uit het Wichelboek,
de I -1s j i n g. De materieele dingen zelf wor
den daarin verwezenlijkt, en de kiem (die
„echt" is, een geliefd Tauïstisch woord,)'voor
alle verdere ontwikkeling is daarin begrepen,
zóódanig, dat de uitkomst daarvan betrouw
baar, onfeilbaar is, d.w.z. van te voren reeds
vaststaat. De naam „Weg" is dus geschikt om
de „gemeenschappelijke afstamming" der din
gen uit te drukken, met andere woorden: „Weg"
is het meest algemeene begrip voor de saamhoorigheid-in-veelheid der verschijnselen. Dit
weet ik „hierdoor", d. i. door de eigenschappen
van den Weg die zooeven zijn genoemd.
Mijn vertaling „gemeenschappelijke afstam
ming", tsjoeng foe (2900, 3736) berust op
de plaats bij Tsjwang-tze, XII (5), (Legge I,
blz. 313), waarnaar Yu Yuè (1821—19°^) ver
wijst. Het woord foe (3736) „vader", dat daar
staat, en het woord foe (3624) „begin" van
onzen tekst, worden vaak voor elkander ge
bruikt. Het verband, waar immers over „kie
men" wordt gesproken, pleit voor deze lezing.
De vertaling „uitdrukken" leest sjwo (10.164)
met het radicaal „woord" in plaats van y u è
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(I3-777) met het radicaal „poort"; met het
laatste geschreven beteekent het karakter „inspecteeren". De emendatie is van Liang Tsj'itsj'au (1873—1929), en wordt overgenomen
door Ma Sju-loen.
XXII
In den Weg is geen toestand bestendig; geen
tegenstelling daarom absoluut. De Tauïstische
Heilige houdt vast aan dit beginsel en tracht
daarom nooit iets te forceeren of zich zelf te
doen gelden. Daardoor juist blijft hij in harmonie
met de ontwikkeling der dingen en bereikt meer
dan de ijveraars. Vergelijk hiermede XXIV.
De laatste zin maakt op mij den indruk van een
in den tekst geraakten ouden commentaar.
XXIII
De eerste regel sluit aan bij den zin uit hoofd
stuk V: „Maar een veelheid van woorden is
spoedig uitgeput", die waarschijnlijk hierheen
behoort te worden overgebracht. Evenmin als
uitbarstingen van de natuurkrachten van langen
duur zijn, kan men in woorden of handelingen
heftigheid lang volhouden. In plaats van zich
hevig voor een bepaald doel in te spannen,
moet men de dingen nemen zooals zij komen:
slaagt men, dan is het goed; slaagt men niet,
dan is het ook goed: zoo is nu eenmaal de loop
van den Weg.
De laatste alinea houd ik voor een in den tekst
geraakten commentaar, die niets nieuws aan de
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gedachte toevoegt. Zoowel hier als in de tweede
alinea lees ik overal tê (10.842) „slagen", in
plaats van tê (10.845) „deugd". De nabijheid
van het Woord Tau heeft tot deze tekstcor
ruptie aanleiding gegeven; daardoor blijft echter
het woord sje (9951) „falen" geheel op zich
zelf staan en wordt onbegrijpelijk, terwijl te-sje
„slagen en falen" een heel gebruikelijke tegen
stelling vormt. De passage is een crux voor alle
commentaren.
_
De laatste zin van dit hoofdstuk is een herhaling
van den regel uit XVII: „Waar het vertrouwen
(van den vorst in het volk) niet voldoende is,
heeft (het volk in den vorst) geen vertrouwen".
Daar hij hier zeker niet thuishoort, heb ik hem
in de vertaling weggelaten.
XXIV
Voor de gedachte vergelijke men XXII. Alle
teveel schaadt. De wijze is daarom vanzelf
nederig en bescheiden.
De tusschen aanhalingsteekens geplaatste zegs
wijze heeft tot velerlei verklaring en emendatie
aanleiding gegeven. Ik houd mij aan de gewone
lezing, die, naar mij voorkomt, een goeden zin
geeft. De term „tot in den treure herhaald
komt vaak voor met een begrip als „spreken ,
met het begrip „handelen" schijnt het verder
niet voor te komen. Naar analogie is de gedachte
echter zeer goed te begrijpen, vooral als men
denkt aan ritueele handelingen.
De slotregel en het eind van de voorlaatste alinea
komen ook voor in XXXI, waar ik ze heb
weggelaten.
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XXV
Dit hoofdstuk is belangrijk voor de definitie van
den Weg. De eerste vier woorden beteekenen
letterlijk: „er is (was) een ding vermengd ge
vormd". Vele vertalers hebben op grond hiervan
T a u willen beschouwen als een zelfstandig ding
of wezen. Ik acht dit onjuist. Het Chineesche
taaleigen kan het abstracte „iets" niet anders
uitdrukken dan door het concrete begrip „ding";
zie ook XXI: „de Weg is iets vaags en ongrijp
baars", waar „iets" eveneens wordt uitgedrukt
door „ding". De bedoeling is, dat de Weg reeds
werkzaam was vóór het ontstaan der wereld,
die immers slechts één der phasen is van bestaan
onder de wet van bestendige verandering. Met
Ma Sju-loen lees ik, op grond van analoge plaat
sen, tai (10.563) „gevaarlijk" als tai (10.565)
„mat", „traag".
Evenals in I en Lil wordt de Weg hier genoemd
de Moeder van Al-onder-den-hemel, d.w.z. dat,
wat alles in zich bevat en waaruit alles voort
komt. Men kent daarvan niet den eigenlijken
naam ming (794°) > d. i. het onttrekt zich aan
alle nadere definitie en classificatie, zooals men
die in de school van het Rechtmaken der Namen
gaarne geeft. Een aanduiding, tze (12.324),
eigenlijk de naam waarmede iemand in het
publieke leven wordt aangeduid, met vermijding
van zijn ming die taboe is, is het woord „Weg".
Tracht men, zoo goed en zoo kwaad als het
mogelijk is, een nadere definitie te geven, dan
kan men het noemen „groot". In een philologisch spel wordt dit begrip nu in verband geJ47

bracht met de gedachte van: voortgaan tot het
niet meer verder kan en in zijn tegendeel om
slaat, zooals bloeien-verwelken. Het attribuut
„groot" wordt vervolgens, behalve aan den Weg,
toegekend aan hemel, aarde en den koning,
waarvan de één telkens den ander als voorbeeld
dient; terwijl de Weg zelf door het natuurlijke,
het natuurlijk beloop, bepaald wordt. De zin:
„Er zijn in de wereld vier ,grooten', en de koning
is één daarvan", is misschien een in den tekst
geslopen commentaar. In den laatsten zin leest
de overgeleverde tekst „mensch , doch in overéénstemming met Kau Heng emendeer ik „ko
ning". Ma Sju-loen leest in tegendeel overal
„mensch" voor „koning". De Tau-te-tsjing
denkt echter telkens aan den mensch in een
regeerende functie, zooals eigenlijk alle oude
Chineesche philosophen doen.
XXVI
Voor de tegenstelling stilheid-onrust vergelijk
ook LXI.
„
Voor sjeng-jen (9892, 5624) „heilige van
den overgeleverden tekst, volg ik de oude lezing
van Han Féi-tze (t 233 v. Chr.) t s j u u n - t z e
(3629, 12.317) „edelman, edele man".
De tekst leest joeng kwan (5740, 6363), wat
gewoonlijk wordt verstaan als: „(ofschoon hij)
schoone uitzichten (heeft)". Dit heeft voor mij
geen verstaanbaren zin. Kennelijk is de ge
dachte deze, dat de edelman, op reis, hoe licht
hij * elf moge zijn, zich niet verwijdert van het
zware, n.1. zijn reiswagen, en dat, wanneer hij
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stilhoudt, hij rustig blijft, ofschoon..." Ik vul in:
„er onrust om hem heen is". Ma Sju-loen stelt
voor om te lezen ing-wéi (13.305, 12.542)
„lijfwacht", een term die in de Sje-tsji
(i 100 v. Chr.) voorkomt. De eerste emendatie
neem ik gaarne over: joeng en ing ver
schillen alleen door het radicaal. De tweede is
evenwel noch door gelijkenis van schrijfwijze,
noch door verwantschap van uitspraak gerecht
vaardigd. De lezing kwan, letterlijk „kijken",
in verband met ing „legerplaats", is echter
zeer goed te handhaven. Het beteekent n.1. ook
„uitkijktoren". De edelman neemt de noodige
maatregelen die activiteit vereischen, maar zelf
zit hij onverstoord temidden van al die drukte,
die alles beheerschend.
Een heer van tienduizend strijdwagens is de
koning van Al-onder-den-hemel.
De begrippen licht en zwaar worden natuurlijk
telkens, behalve in de letterlijke beteekenis, ook
genomen in die van: lichtzinnig en zwaar, ern
stig, waardig. „Hij verliest de beheersching",
heeft eveneens den dubbelen zin van „hij ver
liest de beheersching van de onrust" en: „hij
verliest de heerschappij".
XXVII
Bij het eerste beeld denke men aan de diepingesneden karresporen in de wegen van het
Chineesche loessland. Men wordt gedwongen
zich daarnaar te richten en die te volgen. Alle
verklaringen en vertalingen vatten dezen zin
zoo op, dat een goed reiziger geen sporen achter-
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laat. Dat is onjuist *): in al de gebruikte beelden
is de gedachte telkens, dat men geen preferentie
voor hulpmiddelen behoort te hebben, maar
geheel vrij en zonder eenigen voorkeur te werk
moet gaan. Een goed spreker heeft geen critiek
op anderen noodig om stof te vinden; een goed
rekenaar, een goed sluiter, een goed binder ver
staan hun kunst ook wel zonder afhankelijk te
zijn van bepaalde hulpmiddelen.
Zoo heeft ook de heilige geen preferentie, even
min als de Weg. Hij sluit niemand uit. De uit
drukking „zonder... te verwerpen" correspon
deert met de voorafgaande beelden, waarin men
het telkens „zonder" iets doet. Men moet het
daarom niet, zooals alle vertalers schijnen te
doen, weergeven door „daarom verwerpt hij
geen menschen", als een gevolg dus, in plaats van
een wijze van handelen. Koe (6190) kan vaak
veel beter worden weergegeven door „immers"
dan door „daarom". Met Ma Sju-loen voeg ik
in een regel uit LXII: „Zelfs van niet-goede
menschen, wie wordt er verworpen?" Een
„goed" man is hier niet alleen in ethischen zin
te verstaan, maar „goed", evenals in de gebruik
te vergelijkingen, wil ook zeggen „bekwaam".
Vergelijk ook XLIX.
Het „tweevoudig begrip" sji-ming (4142,
7946) is, dat zoowel de leermeester als het
materiaal waarde hebben. Interpretaties van
deze uitdrukking als „hiding the light" (Legge)
of „resorting to the light" (Waley) acht ik
x) De heer J. van Maanen uit Calcutta heeft jaren ge
leden het eerst mijn aandacht gevestigd op deze onjuiste
interpretatie.
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onjuist. Sji is hier „dubbel", „tweevoudig".
„Zuinig zijn" is de vertaling van ai (15), dat
gewoonlijk, doch hier ten onrechte, wordt weer
gegeven door „liefhebben". De beteekenis
„zuinig zijn op" is een welgestaafde beteekenis
van dit woord.
XXVIII
Voor het beeld van de hen als symbool van
passiviteit, vergelijk X. De ware mannelijkheid
doet zich niet in daden gelden, is passief; door
daadloosheid doet zij alles. Haar kracht T ê
verzamelt zich als het water in een bergmeer,
en „sijpelt" niet weg. Met Ma Sju-loen inter
preteer ik li (6906) „scheiden" als li (6898)
„sijpelen", dat slechts verschilt door het radi
caal. Iemand die zich zoo gedraagt, wordt als
een jong kind; voor de opvatting daarvan ver
gelijk LV. De potentie van nog niet uitgeoefende
kracht heeft grooter waarde dan de uitoefening
van de kracht zelf.
Dezelfde gedachte wordt in de tweede alinea
geïllustreerd met de tegenstelling wit-zwart. Wie
zich houdt aan het zwarte, donkere, Yin,
tegenover het witte, heldere, Yang, evenals
wie zich houdt bij het hen-zijn, is passief. Voor
hem zijn de tegenstellingen niet reëel; hij kan
gelden als een model voor de wereld. De term
„model" valt hier eenigszins uit de beeldspraak
in de eerste en derde alinea, en maakt, tesamen
met de zoo dadelijk te opperen bedenking, deze
passage suspect. Hij komt in vroege citaten niet
voor. In de derde alinea is de tegenstelling
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eervol-smadelijk, joeng-joe (5740, 5684).
Wellicht echter is j o e oorspronkelijk op te vat
ten als „bezoedeld" en was het de tegenstelling
van wit, „zwart"; als zoodanig wordt het ge
citeerd in Tsjwang-tze XXXIII. De uit
drukking joeng-joe komt verder in den
Tau-te-tsjing niet voor. De geheele tweede
alinea, van af het woord „zwart", zou dan een
invoegsel zijn van iemand, die de oude beteekenis van joe niet meer begreep. Voor die beteekenis, als tegenstelling van wit, zie ook XLI.
Hoe dit zij, de gedachte is parallel aan die van
de eerste alinea. Iemand die zich houdt bij het
smadelijke (of bezoedelde), is als een dal, en,
gelijk water, verzamelt zich in hem alle „Deugd".
Hij wordt als het ware „geladen" met kracht.
Hij wordt gelijk aan een stuk ruw, onbehouwen
hout, dat nog niet voor eenig bijzonder doel
metterdaad gebruikt wordt, maar voor alles ge
bruikt zou kunnen worden. Het heeft in zich
de potentie van bruikbaarheid. Zoodra het in
stukken wordt gehakt, valt het uitéén in allerlei
gespecialiseerde nuttige vormen van vaatwerk,
maar verliest zijn al-bruikbaarheid. De bij
gedachte bij dit „vaatwerk" is zeker wel die
van „gespecialiseerde kleine ambtenaren"; ver
gelijk de Gesprekken van Confucius, II,
12: „Een edelman is niet een (gespecialiseerd)
vaatwerk (maar is universeel in zijn nut)". Een
heilige hakt zoo weinig mogelijk; tsje (1910)
wordt hier waarschijnlijk in dubbelen zin ge
bruikt, n.1. als „regeering" en „houtbewerking".
Hij treedt op als minister voor algemeene leiding
en heeft geen behoefte aan het vele „vaatwerk",
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kleine ambtenaren voor speciale zaken. Vergelijk
ook LVIII: „Daarom is de heilige vierkant
zonder gesneden te zijn; hij is hoekig zonder
gehouwen te zijn".
XXIX
„Daden", „maken", „doen" worden allen uit
gedrukt door hetzelfde teeken wéi (12.521)
„actief handelen", „kunstmatig tot stand bren
gen", het tegengestelde van woe-wéi (12.753,
12.521) „daadloosheid". Het „geestelijk vat" is
waarschijnlijk een toespeling op de negen heilige
bronzen offervaten, die het symbool waren van
de koninklijke macht over de negen deelen van
het rijk.
De zin: „Wie het maakt, bederft het. Wie het
vasthoudt, verliest het" heeft een doublet in
LXIV, waar ik hem weglaat. In aansluiting
daaraan is: „Daarom doet de heilige niets... en
zoo verliest hij niets" hierheen overgebracht
uit LXIV.
In: „soms beginnen zij" lees ik met Ho-sjangkoeng's tekst t s a i (11.485) in plaats van t s ' o
(11 -779) •

De gedachte is duidelijk: door de dingen te
forceeren gaat men in tegen hun natuurlijke
ontwikkeling, en verliest men ze.
XXX
Zelfde gedachte als de voorgaande paragraaf.
De zin. „Waar legers kampeeren... hongers
nood ' is waarschijnlijk een oude in den tekst
gekomen commentaar.
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Vastberaden" is de vertaling van kwo (6627)
"vrucht", „inderdaad", „effectief"; vergelijk
den term kwo-kan (6627, 5^4:) „vastbera
den durven", die herhaaldelijk voorkomt in de
Gesprekken van Confucius. Het, met ac
tief optredende, zijn invloed naar een bepaalden
kant laten wegen door vastberadenheid, is meer
in overeenstemming met den Weg dan het actief
gewelddadig ingrijpen.
De laatste alinea wordt herhaald in LV; het is
moeilijk te zeggen, waar zij oorspronkelijk thuis
behoort.
XXXI
De tekst leest, in den eersten zin, tsjia ping
(1174, 9279) „schoone wapens", maar de tekstcritiek heeft aangetoond, dat tsjia zeer waar
schijnlijk een schrijffout is voor het daarop sterk
gelijkende wéi (12.594), dat, met het daaraan
voorafgaande foe (3612) als inleidend partikel
gebruikt wordt: „waarlijk .
Op dezen zin volgt in den overgeleverden tekst:
,,de dingen (wezens) haten het; daarom, wie
den Weg heeft, houdt zich daarmede niet op".
Dit is echter een herhaling van het slot van
XXIV; ik laat het daarom hier weg.
In deze paragraaf zijn tekst en commentaar
zoozeer met elkander vermengd, dat het vrijwel
onmogelijk is ze te scheiden. Waarschijnlijk is
de geheele passage, beginnend met „Wapenen
zijn werktuigen van onheil" tot aan het slot com
mentaar. De oudste uitgever van den T a u - t e tsjing, Wang Pi (226—249) geeft geen aanteekeningen bij deze paragraaf; misschien is
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daarom de in den tekst geraakte commentaar
van hem afkomstig. Mogelijkerwijze is de geheele paragraaf een commentaar op de
vorige.
Voor de begrippen links en rechts vergelijke
men M. Granet, L a Pensée chinoise, in
het bijzonder blz. 369.
XXXII
Deze paragraaf biedt groote moeilijkheden, om
dat er zeker contaminatie met andere paragra
fen, vooral XXXVII, heeft plaats gehad. Zeven
regels, volgens op „eenvoudig als ongekorven
hout", en beginnend met „Hoe onbeduidend..."
breng ik over naar het slot van XXXVII. De
vóórlaatste regel van den overgeleverden tekst
„Wie van ophouden weet, komt niet slecht te
land" is een verdubbeling van dezen zin in
XLIV, waar hij veel beter thuis behoort; ik
laat hem daarom eveneens hier weg. Den laatsten regel plaats ik in LXI.
De eerste zin luidt: Tau tsj'ang woe ming
p oe (10.780, 440, 12.753, 7940, 95°9). le".
„De Weg bestendig zonder namen is eenvoudig
als onbewerkt hout". Vermoedelijk is echter het
woord „bestendig" hierin gevoegd onder den
invloed van het begin van XXXVII; het geeft
hier geen goeden zin. Ma Sju-loen wil T a u
tsj'ang geheel weglaten en veronderstelt dat
er iets geheel anders gestaan heeft. Ik meen
evenwel, dat de weglating van t s j ' a n g alleen
voldoende is, mits men den zin laat doorloopen
tot en met p' o e, dat door anderen als het be-
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gin van den volgenden zin wordt genomen. Ik
neem dan aan, dat het woord p'oe, waarmede
ook de volgende zin moet beginnen, éénmaal
is uitgevallen. Het woord tsje (1910) „be
snijden, bewerken", hier vertaald door „hak
ken", op den natuurlijken eenvoud p'oe toe
gepast, wordt zoo eveneens gebruikt in XXVIII,
laatste regel. Voor de gedachte vergelijk ook
XXXVII: „de eenvoud van het niet-bestaan
van namen".
De bedoeling van de paragraaf schijnt mij te
zijn, dat de heilige (dien men er waarschijnlijk
als onderwerp moet bij denken) niet tracht door
forceering de differentiatie der dingen nog grooter te maken. Doch elke verklaring van deze
bedorven paragraaf is niet veel meer dan een
gissing.
XXXIII
In den derden regel leest de tekst: „Wie te
vredenheid kent, is rijk; wie zich krachtig laat
gelden, heeft wil". Een omzetting van de volg
orde der beide deelen van den zin geeft een
beteren samenhang met de beide vorige tegen
stellingen. Voor: „wie tevredenheid kent", lett.:
„wie weet van genoeg", vergelijk XLVI.
„Niet afwijken van zijn juiste plaats" wil zeg
gen: zich houden aan zijn lotsbestel, niet door
overmatige activiteit trachten zijn lot te forceeren, tot bloei willen komen vóór het daar
voor de geschikte tijd is.
De laatste zin heeft den commentaren veel
moeite gegeven. Het komt mij voor, dat vooral
gedacht wordt aan de ontbinding van het
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lichaam, dat in andere dingen overgaat, en
daardoor blijft voortbestaan.
XXXIV
De lezing van deze paragraaf is op verschillende
punten onzeker. In de derde alinea, voor „eigent
hij zich dat niet toe", volg ik de lezing van de
Wen-sjuan; voor „zonder hun heer te ken
nen" (vijfde alinea) en voor de laatste alinea
die van de Yoeng-lo Ta-tièn.
„Geen voorkeur voor links of rechts" slaat op
de menschelijke onderscheidingen bij eerbetoon.
De Weg is volkomen neutraal en alomvattend.
Voor de gedachte vergelijk LI, (gereconstrueerd
met een gedeelte van II).
Na „treedt niet op als hun heer" volgt in den
overgeleverden tekst: tsj'ang woe yu (440,
I2-753> 13-642) „bestendig zonder begeerten
zijnde". Dit is vrijwel zeker een zinlooze inter
polatie. Ik heb haar weggelaten.
„Noemen" ming (7940) bij het kleine ofgroote
wil zeggen „classificeeren". Ming wordt hier
verbaal gebruikt zooals bij mijn opvatting van
het woord in I.
XXXV
Voor de uitdrukking „Beeld", toegepast op den
Weg, vergelijk XIV, XXI en XLI. De gedachte
is de tegenstelling van XXIX: het grijpen, ver
overen van Al-onder-den hemel, door activiteit.
„Verbondenheid" (met hemel en aarde) is de
interpretatie van t'ai (10.596), dat ik opvat
in zijn beteekenis als 11de hexagram van het
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Boek der Veranderingen, waar het zoo wordt
gedefinieerd. In ,,de woorden enz. volg ik,
met Ma Sju-loen, een oude lezing van y e n
(13.025) „woord" voor k'ou (6174) „mond .
Vergelijk met de laatste alinea XIV, en
Tsjwang-tze XXII, 7 (Legge II, p. 69):
„De Weg kan niet worden gehoord; wat ge
hoord wordt is het niet. De Weg kan niet worden
gezien; wat gezien wordt is het niet. De Weg
kan niet worden gezegd; wat gezegd wordt is
het niet".
,
Voor het slot, vergelijk den laatsten regel uit VI.
XXXVI
Voor de hoofdgedachte vergelijk XLIII en
LXXVIII. Daar de ontwikkeling der dingen
nooit stilstaat, wordt op den duur het harde
zacht en het zachte hard.
„Nuttige werktuigen" li-tsj'i zou ook kunnen
worden vertaald door „scherpe werktuigen". In
LVII evenwel wordt het ook gebruikt in de
eerste beteekenis. Het volk moet eenvoudig en
primitief worden gehouden en niet allerlei kun
digheden leeren, dat is: de visch moet in zijn
diepten worden gelaten. Het verband van de ge
dachte met het voorgaande is zwak. Ik betwijfel
of de passage hier oorspronkelijk wel behoort.
XXXVII
Na „naamlooze natuurlijke eenvoud" worden
in den tekst dezelfde woorden nog eens herhaald,
zonder eenigen zin. Het is duidelijk, dat de tekst
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daar niet in orde is. Waarschijnlijk behoort hier
eigenlijk de passage uit XXXII thuis, die ik
één regel verder heb ingevoegd, omdat er anders
geen plaats beschikbaar blijft voor „Door zonder
begeerten te zijn... enz.". Waarschijnlijk heeft
deze zin oorspronkelijk ergens anders gestaan.
Van het twee keer op elkander volgende woord
p'oe „natuurlijke éénvoud" is, toen dit stuk
onder XXXII werd geplaatst, er één weg
gevallen.
De eerste zin is de klassieke formuleering van
het beginsel van woe-wéi „daadloosheid",
herhaald in XLVIII. Vorsten behooren dit be
ginsel tot hun leiddraad te maken en het volk
te brengen tot den toestand van „natuurlijken
éénvoud" als van ongekorven hout. In dien
toestand zijn er geen „namen", d.w.z. differen
tiaties, en bestaan er geen begeerten.
„Zoete dauw" wil zeggen de rijke zegeningen
van hemel en aarde, waarvan, in dien toestand
van éénvoud, allen gelijkelijk kunnen genieten,
zonder dat er behoefte is aan een ingewikkeld
bestuursapparaat.
XXXVIII
Het is twijfelachtig of deze paragraaf in orde is.
In den zin „Hoogere deugd is daadloos en doel
loos" lees ik woe i (5462) wéi in plaats van woe
poe (9456) wéi, wat zou beteekenen: „er is
niets dat zij niet doet". Dit zou de parallelie
met den volgenden zin verstoren. Waar tegenover
„hoogere" humaniteit, recht en hoofschheid niets
van die „lagere" eigenschappen wordt gezegd, is
er misschien iets uitgevallen.
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„Deugd", die van zichzelf geen ophef maakt,
is de ware „deugd"; dit is de hoogere „deugd".
De lagere „deugd" laat zich gelden en verliest
daardoor haar eigenlijke karakter. Humaniteit
jen (5627), recht i (5454) en hoofschheid li
(6949) zijn alle Confucianistische deugden, die
hier, naar het schijnt, met afnemende waar
deering worden genoemd. Bij „hoofschheid"
denke men vooral aan de riten en etiquette,
die, waar noodig, dwingend optreden. Vreemd
is het, dat „deugd" zou verschijnen als men den
Weg loslaat, daar „deugd" toch juist de werking
is van den Weg.
Deze geheele passage zou kunnen worden ver
taald: „als men den Weg loslaat, dan ook de
„deugd" enz., doch dit zou een erkenning in
sluiten van die Confucianistische deugden, die
juist, volgens XIX, te veroordeelen zijn. Voor
barige kennis doelt wellicht op het van te voren
willen weten hoe de Weg zich ontwikkelen zal,
kennis van de toekomst derhalve; vergelijk de
Leer van het Midden XXIV, waar van
den volkomen „oprechte" wordt gezegd, dat
hij zulke vóórkennis bezit. De gedachte sluit
niet bijzonder goed aan bij het voorgaande.
„De volwassene" maakt den indruk van een
technische term te zijn: een man, die den Weg
verstaat.
De laatste zin komt herhaaldelijk voor, b.v. in
XII, en is een typische term uit de kringen der
Sophisten.
XXXIX
De éénheid, waarvan dit hoofdstuk spreekt, is
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ongetwijfeld de Weg, waardoor alles in stand
blijft. Vergelijk ook „zich vastklemmen aan het
Eéne" in X.
De zin: „Wat dit alles heeft veroorzaakt, is de
eenheid (waar in ieder geval i yè (5342,
12.988) „is de éénheid" moet worden inge
voegd) is zeker een ingeschoven zin van een
commentaar.
Den zin „Waren de koningen en leenvorsten
hierdoor niet richters" reconstrueer ik met Lioe
Sje-p éi (1884—1919) en Kau Heng (lees w é i
tsjeng (12.521, 698) voor kwéi kau (6461,
5927)De uitdrukkingen, die hier van de koningen en
leenvorsten gebruikt worden, zijn termen, waar
mede zij zichzelf tegenover hun onderdanen
aanduiden. De beide eerste, die „verweesd" beteekenen, moet men misschien eigenlijk opvatten
in letterlijken zin: het meest karakteristieke,
datgene waardoor iemand legitiem vorst is in
een vaderrechterlijke maatschappij, is het feit
dat hij geen vader meer heeft. Men kan ze
echter ook opvatten als termen van nederigheid,
en zoo worden zij zeker hier bedoeld. De schrijf
wijze van den derden term is eenigszins onzeker:
zoowel „koren" (6229) a's het daarop slechts
door den radicaal verschillende woord „as"
(6232) worden geschreven. In het eerste géval
zou hij beteekenen „de behoeftige", in het
tweede „(wagen) zonder as", maar de eerste
schrijfwijze acht ik de meer waarschijnlijke. De
term schijnt bijna uitsluitend voor te komen als
aanduiding van den koning van den staat Tsj'oe
aan de Yang-tze-kiang.
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Mijn vertaling „Is dit niet omdat zij het geringe
als wortel beschouwen" berust op de lezing van
Hosjang-koeng, en in ,,de hoogste eer heeft
geen eer" (d. i. behoeft geen eer), volg ik de
emendatie van Woe Tsj'eng (1249 I330> ov®r"
genomen door Ma Sju-loen en K.au Heng, die
wordt gesteund door een passage in Tsjwangtze XVIII (Legge, deel II, p. 3).
De beteekenis van den slotzin is onzeker. Ik volg
de lezing van de Hou H a n - sj o e, geciteerd
door Ma Sju-loen.
XL
Deze korte paragraaf is belangrijk voor de defi
nitie van den Weg. Het woord „terugkeer" ver
sta ik als aan te duiden de voortdurende wisseling
van zijn en niet-zijn, bloeien en vergaan. In het
zwakke is de potentie van kracht en ontwikkeling;
daarom is het zwakke de „werkwijze", lett. het
„gebruik" van den Weg. Met den laatsten zin
vergelijke men de passage in paragraaf I over
het Zijn en Niet-zijn.
XLI
De gedachte sluit aan bij de voorgaande
paragraaf. Op den Weg is alles omgekeerd
Voor „zwart" als tegenstelling van „wit wordt
het woord joe (5684) gebruikt in zijn oude
beteekenis; vergelijk de aanteekening bij
XXVIII.
, . „ ...
In „het soliedste echte is als wormstekig willen
moderne critici voor tsjen (589) „echt' lezen
tê (10.845) „deugd". In oude schrijfwijze ge162

lijken de twee karakters inderdaad zeer veel op
elkander. Waar echter, onmiddellijk volgende
op een tweemaal herhaald tê „deugd" het
karakter tsjen „echt" wordt gebruikt, acht ik
het ongeoorloofd aan een schrijffout te denken.
Eerder zou hier tsjen in tê veranderd kunnen
zijn. De zin heeft een goede beteekenis: soliede
en echt zijn beide in het Tauisme zeer gewaar
deerde eigenschappen, maar zij toonen zich niet
als zoodanig; zij zien er uit alsof zij wormstekig
waren. De interpretatie „wormstekig" (hetzelfde
karakter met een ander radicaal) dank ik aan
Kau Heng. (13.579 i- P- v. 13.576).
Het „grootste vierkant" ta fang (10.470,
3435)) °ok te vertalen als „de groote methode"
is een uitdrukking die b.v. bij T s j w a n g - t z e
voorkomt voor den Weg.
Ik doe het citaat ophouden bij „vorm". Dat
de Weg „zonder namen" is, wil zeggen, dat hij
ongedifferentieerd is. Alles is erin aanwezig; hij
omvat alle antinomieën en brengt alles tot ont
wikkeling.
XLII
Deze paragraaf is in den overgeleverden vorm
zeker niet in orde. Hij begint met de woorden:
„De Weg bracht voort één", maar Hwai Nan-tze
(2de eeuw v. Chr.), die deze passage citeert,
laat de beginwoorden weg. Ik acht het zeker,
dat zij er niet in behooren: de Weg is niet een
scheppend beginsel. Hij zelf is één. Vergelijk
XXXIX, waar deze zin wellicht thuishoort.
Deze eenheid werkt in tweeheid. Blijkens den
volgenden zin wordt daaronder verstaan het
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dualisme Yin en Yang, dat hier voor het
eerst wordt uitgesproken. Vergelijk ook I -tsji n g
(Legge blz. 355): „Een afwisseling van Y i n en
Yang wordt genoemd: de Weg." Met „drie
wordt vermoedelijk verstaan „hemel, aarde,
mensch", daaruit zijn alle andere dingen voort
gekomen.
Alle dingen keeren den rug toe naar het donkere
en zoeken het lichte, doch beide zijn voor een
harmonische ontwikkeling even essentieel. Ver
mindering (dus het donkere, Y i n) kan tot ver
meerdering (het lichte, Yang) leiden. Men
zou geneigd kunnen zijn het voorbeeld van de
koninklijke titulatuur en de les daaruit: ver
meerdering door verlies, i.e willen invoegen in
XXXIX, waar hetzelfde voorbeeld gegeven
wordt. Dat deze passages oorspronkelijk tesamen
hebben behoord, is inderdaad zeer waarschijn
lijk. Na eenige aarzeling laat ik den tekst echter
toch onveranderd, omdat het gegeven voorbeeld
goed aansluit bij de les omtrent de harmonische
mengeling van Yin en Yang. Ook de eerste
alinea die leert, dat de Weg op dualistische
wijze werkt, staat daarmede in logisch verband.
De laatste alinea is duister. In mijn vertaling
„Wat anderen mij hebben geleerd, leer ik ook
anderen", volg ik de oude lezing, die Ma bjuloen citeert. Daaruit schijnt mij te volgen, dat
de laatste zin moet worden opgevat zooals ik
doe: in één ding is de schrijver origineel (lett.
„vader van de leer"), dat n.1. geweld tot een
slecht einde voert. Opmerkelijk is het gebruik
van twee verschillende voornaamwoorden van
den eersten persoon (wo (12.680) en w o e
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(12.700)) in „ik leer anderen" en „ik zal de
leermeester zijn ,* het schijnt mij te wijzen op
corruptie van den tekst. Ik zie het verband niet
tusschen de laatste alinea en het voorafgaande
gedeelte van dit hoofdstuk.
XLIII
Den zin „Er is in de wereld"... tot „gaat er
niets boven" heb ik uit het begin van LXXVIII
naar deze paragraaf overgebracht, evenals den
daaraan in LXXVIII onmiddellijk aansluitenden zin: „Er is niets, dat het kan vervangen".
Den slotzin: ,,Daarom blijft de heilige" enz.
heb ik hierheen overgebracht uit II.
XLIV
„Wie van ophouden weet, komt niet slecht te
land", lett. „is niet in gevaar" wil zeggen, dat,
als men niet probeert de natuurlijke ontwikkeling
der dingen tegen te houden of te forceeren,
men zijn eigen natuurlijken levensloop kan vol
einden. Vergelijk ook XVI.
XLV
In de beide eerste zinnen is het beeld dat van
een vaas, vergelijk hiervoor IV. De antinomieën
met hun telkens herhaald „is als", sluiten zich
aan bij die van de „zegswijze", vermeld in XLI.
XLVI
Voor tsjuè (3256) „afweren" lees ik, in over163

eenstemming met verschillende commentaren,
het daarop sterk gelijkende sjiè (4439) „uit
spannen".
In een oud citaat van Tsjang Heng (78—139)
volgt achter „mest" het woordje „wagen", zoo
dat men heeft getracht den zin te interpreteeren
als: „renpaarden worden teruggezonden om ge
bruikt te worden voor mestwagens". Philologisch en cultuur-historisch bevredigt deze ver
klaring mij niet; ik acht den zin eenvoudig
deze te zijn: renpaarden, d.w.z. snelle paarden,
gebruikt voor het trekken van de strijdwagens
in den oorlog, worden afgespannen, omdat er
geen oorlog meer is, en het eenige waarvoor
men zich bij deze prachtige dieren interesseert
is hun mest, die kan worden gebruikt op het
land. In den tweeden regel wordt de gedachte
in tegenovergestelden zin ontwikkeld: als men
den Weg niet bezit, denkt men aan niets anders
dan oorlog, en worden oorlogspaarden zelfs ge
fokt op den heiligen grond bij de terpen waarop
b.v. de offers aan hemel en aarde plaats vonden.
Vergelijk voor den laatsten zin XXXIII: „Wie
tevredenheid kent, is rijk", waar voor „tevreden
heid" hetzelfde woord „genoeg" gebruikt wordt.
XLVII
Ware kennis wordt verworven door W o e - w é i,
Daadloosheid. Zij is van geheel anderen aard
als ervaringskennis.
Het lijkt onnoodig om, met Ma Sju-loen, voor
„zonder te reizen, kent de heilige" te lezen:
„zonder te reizen, komt de heilige aan", door
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n.1. het karakter tsje (1783) „weten" te ver
vangen voor tsje (1817) „aankomen". Met
„hij geeft alles den juisten naam" wordt be
doeld, dat de heilige van alles de juiste plaats
begrijpt in het bestel der dingen. Han Féi-tze
leest voor m i n g (7940) „naam geven" m i n g
(7946) „begrijpen", wat ook mogelijk is.
XLVIII
Dit is een zeer duidelijke formuleering van het
beginsel van Woe-wéi. Vergelijk ook XXXVII.
De tekst eindigt met een alinea: „Men verwerft
Al-onder-den-hemel..." tot „te verwerven", die
ik in overeenstemming met Ma Sju-loen heb
overgebracht naar LVII, waar zij veel beter in
het verband past en naar haar uitdrukkingswijze
thuis behoort.
XLIX
Voor de gedachte, vergelijk XXVII. „Geen be
stendig hart" wil zeggen „geen vooroordeelen".
De heilige is ethisch indifferent. Hij laat goed
en kwaad gelijkelijk gelden, en beschouwt dus
elk gedrag, hoe dit ook zij, als „goed" of als
„oprecht".
Hij maakt zijn eigen hart „chaotisch" wil even
eens zeggen: „vrij van vooroordeelen". Kau
Heng wil dit op het volk doen slaan, maar ik
zie niet in, dat dit beter zou zijn. Het volk, dat
van hem geheel afhankelijk is, wordt door hem
als onmondige kinderen dom gehouden.
In „zoo verkrijg ik goed zijn" en „zoo verkrijg
ik oprecht zijn" lees ik met de commentaren
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voor tê ( 1 0 . 8 4 5 ) , »Deugd"> tê ( 1 0 8 4 2 ) „ver
krijgen", dat daarmede vaak verwisseld wordt
(zie ook XXIII).
L
Er bestaat van ouds groot verschil van meening
over de beteekenis van het eerste gedeelte van
dit hoofdstuk. De karakters, door mij weer
gegeven door „drie op de tien" kunnen namelijk
ook beteekenen „dertien". Bij Han Féi-tze
(t 233 v- Chr.) worden zij zoo opgevat en
wordt de verklaring gegeven, dat er dertien
begeleiders des levens en des doods zijn, n.1. de
vier ledematen en de negen openingen van het
menschelijk lichaam. Andere vroege Tauistische
schrijvers vatten de uitdrukking eveneens zoo
op, ofschoon de interpretaties van wat de „der
tien" zijn, uitéénloopen. Het is dus zeker, dat
men zeer vroeg dezen tekst in Tauistische krin
gen zoo heeft verstaan. Moderne critici, zooals
Ma Sju-loen en Kau Heng, aanvaarden deze
opvatting. De verklaring, waarbij ik mij aan
sluit, gaat terug tot Wang Pi (226—249); ik
kies haar, ofschoon met groote aarzeling, omdat
zij mij in het geheele verband een beteren zin
schijnt te geven.
Met de eerste „drie op de tien" worden bedoeld
menschen, wier leven nog in den opgang is;
vergelijk LXXVI: wat jong en zwak is, is een
dienaar des levens. Met de tweede „drie" die
genen, wier leven over het hoogtepunt heen is;
vergelijk weer LXXVI: wat oud en hard is,
is een dienaar des doods. Met de derde „drie"
menschen, die trachten het leven bijzonder goed

168

te onderhouden door allerlei onnatuur en juist
het omgekeerde bereiken. De overblijvende „één
op de tien" is diegene, die de magische krachten
heeft verworven, waarvan in de volgende alinea
sprake is. Mogelijk is echter ook, dat „drie op
de tien" ruwweg wordt beschouwd als één derde
en er dus feitelijk geen rest is.
In „menschen die, trachtende hun leven te
onderhouden door al hun handelingen" enz.
redupliceer ik, met Ma Sju-loen, het karakter
sjeng (9865) „leven".
Voor: „de overmaat, waarmede zij hun leven
trachten te onderhouden", vergelijk een soort
gelijke wending in LXXV.
Mijn vertaling „kolder noch wapens aangorden"
berust op een plaats in de Tso-tsjwan; zie
daarvoor de Tz'e-hai. De lezing „vermijden"
is niet zoo goed.
LI
De woorden „Zij brengen voort maar beschou
wen (het voortgebrachte) niet als het eigene;
zij handelen maar verlaten zich niet op (de be
stendigheid van het resultaat)" zijn een doublet
van deze passage in II, maar behooren hier
beter thuis dan daar. De rest van II ,,Wanneer
een^werk volbracht is..." tot „verdwijnen zij
n*et"
'k hierheen overgebracht. Het is
kennelijk een samenhangende passage; zie ook
den doublet in X (aanteekeningen) en LXXVII.
In II staat voor de woorden „Zij brengen voort"
nog één regel: „De tienduizend dingen zijn
actief en hij weigert ze niet"; vergelijk daarmede
in XXXIV: „De tienduizend dingen verlaten
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zich erop voor hun bestaan en hij weigert ze
niet". Waarschijnlijk is deze passage daarvan
eigenlijk een doublet. Daar ik, in de recon
structie van LI, niet goed weet waar dezen zin
te plaatsen, heb ik hem weggelaten.
De laatste zin van LI „Dit is de geheime deugd",
gedoubleerd in X, komt met een kleinen variant
ook voor in LXV, waar de definitie nader wordt
uitgewerkt. Hij kan echter zonder bezwaar ook
aan het slot van deze paragraaf worden ge
handhaafd.
„Deugd" moet natuurlijk in deze paragraat
weer worden verstaan als de levenskracht.
Lil
Voor het beeld van de moeder, vergelijk I en
XXV. Het duidt aan den ongedifferentieerden
toestand; de „kinderen" zijn de tienduizend
dingen. Vergelijk in I: „de term ,zijn' duidt aan
de moeder der tienduizend dingen". Deze pas
sage vooral schijnt te wijzen op een maatschappij
met moederrechterlijke toestanden. Men weet
dat in de typisch Chineesche cultuur, zooals zij
zich uit velerlei invloeden heeft ontwikkeld, het
vaderrechterlijk beginsel overheerscht.
Na „Wie de moeder vindt, kent daardoor de
kinderen" is er, naar Ma Sju-loen veronderstelt,
misschien een zinnetje uitgevallen, corre'pondeerende met het slot van de alinea: „dien
dreigt geen gevaar voor de vernietiging van zijn
lichaam". Vergelijk daarmede XVI.
Door mystieke vereeniging met de „moeder" en
een afsluiting van zijn „ingangen en poorten"
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d.w.z. zintuigen (zooals men bij een lijk jaspis
schijfjes op de lichaamsopeningen plaatst om
het bederf te voorkomen), verkrijgt men de
natuurlijke voltooiing van de lichaamsontwikke
ling, onbelemmerd door het leven verkortende
invloeden. Doch door een actief leven verkort
men de natuurlijke voltooiing van zijn lichaams
ontwikkeling. Door deze laatste uitdrukking geef
ik weer tsjoeng sjen (2894, 9813), dat idio
matisch, in latere taal, beteekent „zijn geheele
leven", doch dat hier in een voller beteekenis
wordt gebruikt.
De zin „verstop de ingangen, sluit de poorten",
wordt herhaald in LVI, doch schijnt daar mis
plaatst. Vergelijk ook X.
„Wie het kleine ziet"... enz. hoort hier mis
schien niet thuis; wellicht is deze zin losgeraakt
uit het verband van LV, doch in den tegenwoordigen vorm is een reconstructie niet goed
meer mogelijk.
Er is een parallelie van constructie tusschen den
zin in de eerste alinea: „Wie de kinderen kent
en zich (daarvan afwendt om zich) opnieuw
te houden aan de moeder, dien dreigt geen ge
vaar voor de vernietiging van zijn lichaam" en
de laatste alinea, waardoor de beteekenis van
beide zinnen veel duidelijker wordt. Ten on
rechte stelt Ma Sju-loen voor, om het slot van
de laatste alinea over te brengen naar LV.
LUI
„Afdwalen", eigenlijk „zich kronkelend voort
bewegen" (i 9934).
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Voor „pocherij" k'wa (6316) leest Han Féitze „fluit" yu (13.544), waardoor de beteekenis zou luiden: „een fluit (d. i. aanmoediging)
tot rooverij".
„Afdwalen" in den laatsten regel is een emen
datie van yè (12.988) „zijn" in i (9934), waar
van het graphisch een onderdeel is.
LIV
Als object bij de beide eerste zinnen zal men wel
moeten denken „den Weg" of „de Éénheid".
Wie daaraan stevig vasthoudt, kan verzekerd
zijn, niet alleen van eigen lang leven, zooals in
andere paragrafen wordt gezegd, maar ook van
het voortbestaan van zijn geslacht.
Belangrijk is de opklimming van de kleinste
sociale eenheid (de persoon) tot de grootste (Alonder-den-hemel), waar hier, naar mij toe
schijnt, gedacht wordt aan het „Keizerrijk",
dat in de derde eeuw v. Chr. gevormd werd.
Ik laat daarom den vollen nadruk vallen op dit
laatste en vertaal „Zoo wordt Al-onder-denhemel gezien als Al-onder-den-hemel", d.w.z.
als een organisme met bijzondere eigenschappen,
het rijk in alomvattenden zin. De laatste twee
regels zijn een cliché-uitdrukking, die herhaal
delijk voorkomt; vergelijk LVII. Waarschijnlijk
is hierachter de nadere illustratie van de be
wering uitgevallen.
LV
In den zuigeling is de hoogste potentialiteit van
„Deugd" aanwezig; vergelijk ook XenXXVIII.
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Voor „mannelijk lid" (4815) lezen vele preutsche
teksten het klankverwante „compleet" (3176),
waardoor de eigenlijke zin geheel verloren gaat.
„Fijne essentie" tsjing (2133) is ook het sper
ma. Vergelijk met deze passage ook T s jw a n g tze XXIII, 3, geciteerd boven in de aanteekening bij X.
De definities, beginnende met „Kennis der na
tuurlijke harmonie" etc. maken den indruk hier
te zijn aangeplakt, omdat het woord harmonie
in den voorafgaanden zin gebruikt wordt. Het
verband met de rest van de paragraaf is los.
Vergelijk soortgelijke definities in LIL S j i a n g
(4277)) door mij vertaald als „onheil oproepen",
is een „voorteeken". Meestal wordt het gebruikt
in een gunstigen zin, die hier niet mogelijk is.
Er zijn enkele andere voorbeelden te noemen
van het gebruik van dit woord in ongunstige
beteekenis.
„Stijfheid" (1222) is een emendatie door ver
andering van radicaal voor „sterkte" (1231),
dat hier geen zin geeft.
De laatste alinea, „Wanneer de dingen" enz.
komt ook voor in XXX; het is onzeker, waar
zij moet worden weggelaten.
LVI
De beide eerste regels „Die weet spreekt niet,
die spreekt weet niet" breng ik over naar
LXXXI, met Ma Sju-loen. Het daarop volgende
„verstop uw ingangen; sluit uw poorten" is een
herhaling van dezen zin in Lil, waar hij veel
beter thuis behoort. Ik laat hem derhalve hier

173

weg. „Hij maakt bot" enz. tot „paden" wordt
gedoubleerd in IV, waar ik de passage heb
geschrapt.
In den laatsten regel lees ik voor kwei (6461)
„eer" het sterk daarop gelijkende tsjeng (698),
dat ook voorkomt in XXXIX, waar ik het heb
weergegeven door ,,richter 5 hier schijnt,,richt
snoer" een geschikt woord.
Met „Verborgen Gelijkheid" schijnt mij te wor
den bedoeld, dat alle tegenstellingen in den Weg
worden opgeheven. Hwai Nan-tze, XVI, 7^
definieert de uitdrukking als volgt: „Als men
het schoone nastreeft, dan verkrijgt men het
schoone niet. Als men niet het schoone nastreeft,
dan wordt men schoon. Als men het leelijke na
streeft, dan verkrijgt men het leelijke niet. Als
men niet het leelijke nastreeft, dan heeft men
het leelijke. Als men noch het schoone noch het
leelijke nastreeft, dan is men noch schoon noch
leelijk. Dat heet de Verborgen Gelijkheid".
LVII
Het „rechtmaken" in den eersten zin slaat op
het „rechtmaken der namen" van de Confucianisten, waardoor alle dingen hun juiste plaats
en functie krijgen en behouden.
„Men verwerft" enz. tot „verwerven" heb ik,
in overeenstemming met Ma Sju-loen, hierheen
overgebracht uit XLVIII.
Voor de formule „Hoe weet ik, dat dit zoo is.
Hierdoor", vergelijk LIV.
Tsj'i (991) beteekent „buitengewoon, verwon
derlijk"; vergelijk ook LXXIV voor dit woord.
[74

„Nuttige werktuigen" zou kunnen worden ver
taald door „scherpe wapenen". „Ongekunsteld"
is letterlijk: „onbewerkt hout".
De toespeling op het „verwerven van Al-onder
den-hemel" is karakteristiek voor den tijd
rondom 300 v. Chr., en later, toen de unificatie
van geheel China het doel werd der groote
politiek.
LVIII
Voor de tegenstelling „bekrompen-scherp zien
(of: vol begrip zijn)" zie ook XX. Met „regee
ring" wordt bedoeld regeeringsmaatregelen. Hoe
minder gedetailleerd deze zijn, hoe minder het
volk ze zal overtreden; hoe gedetailleerder, hoe
meer feilen er in het volk aan den dag zullen
treden. Hoe meer men dus iets tracht een be
paalde richting op te sturen, hoe meer de tegen
overgestelde tendens zich zal openbaren. Be
grippen roepen dus telkens hun eigen tegen
stellingen in het leven. Zoo ook met geluk en
ongeluk, die aan alle menschelijke controle ont
snappen, evenals het rechte en het goede, die
op hun tijd in hun tegendeel verkeeren, al ver
staan de menschen dien regel niet door hun
verblinding.
De heilige is universeel; hij omvat al die moge
lijkheden in zich zonder iets in de eene of andere
richting te forceeren. Hij is geheel spontaan
zooals hij is. Vergelijk ook het slot van XXVIII.
In de laatste alinea geeft mijns inziens alleen
een passieve opvatting van de werkwoorden een
bevredigenden zin.
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LIX
„Het gebruik maken van de natuurlijke (wisse
ling der jaargetijden)" is mijn vertaling van
sje t'ien (9990, 11.208) letterlijk „den hemel
dienen", maar „hemel" wordt gebruikt voor
alles wat natuurlijk is.
Het karakter sê (9603), door mij gelezen als
of er een radicaal „graan" voor stond (9607)
en vertaald door „de oogst inhalen", wordt
gewoonlijk verstaan in zijn beteekenis „matig
heid". Ook Han Féi-tze schijnt het zoo te be
grijpen. Mij komt het voor, dat hier een beeld
spraak is van het oogsten van graan, overge
bracht op het opzamelen van „Deugd". Ver
gelijk voor deze uitdrukking en die in den vol
genden zin „vroeg aan het werk gaan", de in
Couvreur's woordenboek (bij sê zonder het
radicaal graan) geciteerde passage uit de
Geschiedenis der Han dynastie: foe
t'ien li sê (3727, 11.236, 6980, 9603) „s'appliquer a cultiver la terre et a recueillir la
moisson". In de voorlaatste alinea „zoo dit niet
wordt verwerkelijkt" maak ik een conjectuur.
Er staat: „de moeder (moe 8076) van het
hebben van het rijk", (of desnoods: „hebben
de moeder van het rijk"). Dit geeft voor mij
geen verstaanbaren zin. Ik waag de conjectuur
om voor dit m o e „moeder" te lezen woe
(12.765) „niet zijn" met een uiterst kleine
verandering in het karakter (een recht streepje
in plaats van twee punten). Dit wordt ge
bruikt als vetatief, maar kan ook eenvoudig beteekenen „niet zijn". Een soortgelijke con176

structie is mij echter niet van elders bekend.
In één tekst wordt „het hebben van het rijk"
yoe kwo (13.376, 6609) in dezen regel niet
herhaald. Als dat juist is, dan zou het genitief
partikel kunnen zijn ingevoegd, toen woe als
moe verschreven was.
Voor de vertaling „Duurzaamheid" zie het
woordenboek T z' e - h a i.
LX
In de twee zinnen van de tweede alinea, waar
„lagere geesten" kwéi (6430) en „hoogere
geesten" sjen (9819) tegenover elkander ge
steld worden, ontbreekt in den Chineeschen
tekst een werkwoord. Dit heeft tot allerlei vernuftige, maar mijns inziens geheel onbevredi
gende verklaringen aanleiding gegeven. De
parallelie met de volgende zinnen dwingt, naar
mijn meening, tot emendatie door invoeging
van het woord sjang (9742) „schaden" in
deze beide gevallen, en het verbaast mij slechts,
dat niemand deze conjectuur heeft voorgesteld.
De formeele parallelie maakt eveneens een om
zetting van den laatsten zin van die alinea
noodzakelijk. Telkens gaat men over van een
lageren trap naar een hoogeren: lagere geesten,
hoogere geesten, menschen, heilige. Daarin past
niet als sluitstuk, zooals de overgeleverde tekst
luidt: „de heilige zal de menschen niet schaden",
maar de omgekeerde gedachte. Door deze om
zetting wordt de opbouw der zinnen volkomen
regelmatig. Ten slotte moet het karakter
„mensch" jen (5624) vervangen worden door
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min (7908) „volk"; min is een taboekarakter
geweest omdat het voorkwam in den persoons
naam van keizer T'ai-tsoeng (627—649), en is
daarom vervangen door jen „mensch". De
lezing min „volk" geeft ook een veel zuiver
der tegenstelling met den heilige, waarbij altijd
aan den heiligen vorst wordt gedacht. Wanneer
vorst en volk elkander niet schaden, maar in
alles den Weg volgen, dan hinderen zij elkander
niet door hun „Deugd", maar werken zij beide
samen tot een goede regeering. Dan is deze zoo
gemakkelijk als het koken van een vischje.
LXI
Met Ma Sju-loen plaats ik hier den laatsten zin
uit XXXII „Het is te vergelijken" tot „zeeën".
Met vele teksten laat ik in dezen zin het woord
„Weg" na „vergelijken" weg. De rest van Ma's
reconstructie, waarin hij de passage omtrent
de „moer" van plaats wil doen verwisselen met
de eerste alinea uit LXVI, is mij te gewelddadig.
Voor het beeld van de „moer" vergelijk VI. In
de aanteekeningen op dat hoofdstuk is de aan
dacht gevestigd op de dubbele beteekenis van
de woorden p'in (9274) „merrie, moer" en
moe (8089) „hengst". Die dubbele beteekenis
hebben de woorden ook hier.
LXII
De zuid-westelijke hoek van het huis is de plaats,
waar het graan werd bewaard. Daar sliep de
vrouw, die daaraan haar vruchtbaarheid ont-
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leent, en de hare wederkeerig geeft. Naast haar
sliep de heer des huizes, wiens plaats overdag
aan den oostkant van het huis is. 's Nachts is
zijn positie dus geheel omgekeerd. De zuid
westelijke hoek duidt daarom aan: het belang
rijkste op een plaats, waar men het niet ver
wachten zou; het element yang, waar men
yin zou verwachten. Als beeld van den Weg
met zijn voortdurende verrassende overgangen
van deze beide phasen in elkander is het dus
zeer goed gekozen.
In mijn vertaling „toevlucht" vat ik pau (8711)
reflexief op: „zijn toevlucht nemen tot".
Na „niet-goede menschen" breng ik met Ma
Sju-loen één alinea in de lezing van Hwai Nantze over naar het eind van dit hoofdstuk en één
zin naar XXVII: „Zelfs van niet-goede men
schen, wie wordt er verworpen?" Naar de ge
dachte, dat de Weg ethisch indifferent is, past
deze zin hier wel, maar naar de uitdrukkings
wijze behoort hij zeker in XXVII. De naar het
slot overgebrachte alinea past ook daar niet
goed in dit hoofdstuk, maar het is niet duidelijk,
waar zij wel behoort.
In de rest van de paragraaf wordt de ijdelheid
aangetoond van wereldlijk succes tegenover het
doordringen in de geheimenissen van den Weg.
LXIII
Na „weinig als veel beschouwen" breng ik den
zin: „Door veete te vergelden met Deugd" over
naar LXXIX. Het bezwaar, tegen deze textcorrectie van Ma Sju-loen door professor Ed
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Erkes ingebracht, dat men door deze verplaat
sing het rijmschema in LXII zou verbreken,
acht ik niet steekhoudend. De rijmen zijn hier
veel te onzeker en te onregelmatig, dan dat men
daarop een conclusie zou kunnen bouwen. De
gedachte past veel beter in LXXIX dan hier.
Deze paragraaf en de volgende hangen nauw
samen. Sommigen willen de drie voorbeelden
uit LXIV (de boom, de toren en de reis) in
voegen in LXIII na „beginnen met het geringe".
Het komt mij onnoodig voor. Beide hoofdstuk
ken illustreeren de gedachte van Woe-wéi:
niets forceeren, maar steeds letten op die phase
van ontwikkeling, waarin iets nog stil en zwak
is, en zich daarbij aansluiten.
LXIV
Na „onder den voet" volgt een doublet van den
zin in XXIX: „Wie het maakt, bederft het.
Wie het vasthoudt, verliest het". Ik laat dezen
zin hier weg, evenals den daarbij aansluitenden:
„Daarom doet de heilige niets en bederft zoo
niets; hij houdt niets vast en zoo verliest hij
niets", dien ik naar XXIX heb overgebracht.
LXV
Voor de gedachte, dat het volk onwetend moet
worden gehouden, vergelijk ook III en X. De
uitdrukking „Geheime Deugd" wordt gedupli
ceerd in X en LI. Zij moet in verband daarmede
worden begrepen. Zij bewerkt de „groote Mee
gaandheid", dat wil zeggen, dat alles in de
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wereld spontaan gaat zonder eenig opzettelijk
ingrÜPen- Beide termen komen ook voor in
Tsjwang-tze XII, 8 (Legge I, blz. 317).
LXVI
In plaats van pai koe (8560, 6239) „honderd
bergdalen" moet men misschien emendeeren
tsjwjan koe (2728, 6239) „bergbeken en
dalen", waardoor een parallelie wordt ver
kregen met den naar LXI overgebrachten laatsten zin van XXXII.
De gedachte van de eerste alinea, betreffende
het koning zijn der rivieren en zeeën, omdat
zij laag zijn, leidt de rest van dit hoofdstuk
zeer goed in.
Elke verdere tekstverandering (zie mijn opmer
kingen bij LXI) acht ik hier onverantwoord.
LXVII
Voor den term „instrumenten, vaatwerk", zie
de aanteekening bij XXVIII. Het komt mij
voor, dat de laatste zin van het hoofdstuk een
glosse is van een commentator.
LXVIII
Na t'ien (11.208) „hemelsche" laat ik het
karakter koe (6188) „oudheid" weg. Met toe
voeging van een weggevallen genitiefpartikel
t sj e (1787) behoort het, volgens de zeer plau
sibele suggestie van Ma Sju-loen, te worden
overgebracht naar het begin van het volgende
hoofdstuk.
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LXIX
Voor „uit de oudheid" zie slot van de aanteekening bij de vorige paragraaf.
De gastheer is degene, die het initiatief neemt;
de gast wacht af. De eerste is dus offensief, de
tweede defensief. Deze passieve houding wordt
zeer scherp geformuleerd, door de militaire
termen in een negatieven zin te gebruiken.
In „geen gelijkwaardigen tegenstander hebben"
accepteer ik de emendatie woe (12.753) »niet
hebben" voor tsj'ing (2183) „lichtschatten",
en in „hij, die toegeeft" de lezing jang (5575)
„toegeven" voor ai (11) „treuren". Het beeld
is ontleend aan het schermen.
Voor de kostbaarheden, vergelijk LXVII. De
gedachte is, dat men, zonder een gelijkwaardigen
tegenstander, te sterk wordt, en de noodzakelijke
tegen-actie niet plaats vindt.
LXX
Voor tsoeng (11.976) „stamvader", hier
weergegeven door „samenvattend beginsel , zie
ook IV. „Richtsnoer" is hier de weergave van
tsjuun (3269) „vorst" of, naar een andere
lezing tsjoe (2526) „heer". Het beginsel en
het richtsnoer is de Weg, zonder welken woorden
en handelingen van den Tauist onbegrijpelijk
zijn.
In „die mij navolgen" neem ik het woord tsê
(11.652) „model" verbaal.
De „jaspis(tablet)" in den boezem heeft betrek
king op het insigne, dat ambtenaren bij een
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audiëntie bij zich droegen. Een Tauist evenwel
vertoont zich, overdrachtelijk gesproken, niet
in hofkleedij, hoewel zijn innerlijke waarde zeer
groot is.
LXXI
Voor de gedachte van de beide eerste regels
vergelijk de Gesprekken II, 17: „De Mees
ter zeide: ,Yoe, zal ik u leeren, wat weten is?
Te weten wat men weet en niet te weten wat
men niet weet, dat is weten'."
In het volgende is er een woordspeling met het
woord ziekte, die ik, zooveel mogelijk, heb ge
tracht te bewaren, ten koste van een klein
anglicisme. „Ziek zijn van" beteekent hier:
„een afkeer hebben van".
LXXII
„Ontzag-gezag" geeft de woordspeling weer van
twee verwante Chineesche woorden, met ver
schillende karakters geschreven, doch met de
zelfde uitspraak, thans wéi (12.548 en 12.582).
De paradox is, dat de regeering haar gezag des
te beter kan doen gelden, naar mate zij minder
met strafbepalingen behoeft in te grijpen. Hoe
minder het volk dus heeft te vreezen, hoe grooter
het gezag is van zulk een niet actief optredende
regeering. Dezelfde gedachte wordt uitgewerkt
in de tweede alinea. Ook daar is een woord
speling: mat en zat worden door hetzelfde teeken
uitgedrukt.
De rest van dit hoofdstuk schijnt hierbij niet
183

aan te sluiten. Ma Sju-loen maakt er een aparte
paragraaf van. Voor de gedachte, vergelijk
XXII. De formule van den slotzin, die b.v. ook
voorkomt in XII, schijnt hier geheel misplaatst.
LXXIII
Na: „Wie weet daarvan de oorzaak" volgt in
den gebruikelijken tekst: „Daarom beschouwt
de heilige het toch als moeilijk". Dit is een
doublet van dezen zin in LXIII; in sommige
oude teksten komt hij niet voor en ik laat hem
daarom hier weg.
De gedachte is weer die van Woe-wéi. Daad
loosheid. Moedig optreden in den strijd brengt
gevaren mee. In niet-durven (vergelijk nietvoorwaarts marsch gaan enz. in LXIX) ligt de
ware moed voor den Tauist, die zou instemmen
met Falstaff's „The better part of valour is discretion". De ééne houding brengt nadeel, de
andere voordeel, omdat zij in overeenstemming
is met de wijze, waarop de hemel werkt.
Storend is hier de rijmende zin: „Maar: wat
de hemel haat, wie weet daarvan de oorzaak?",
waardoor de weg tot het verkrijgen van langleven door een willekeurig ingrijpen van den
hemel weer geheel onzeker zou worden gemaakt.
Ik houd dezen zin voor een misplaatst invoegsel.
Op vier verschillende wijzen wordt het niethandelend optreden van den hemel beschreven
en de gedachte wordt samengevat in het schoone
beeld van den laatsten zin. Zonder dat van
eenigen opzettelijken toeleg van den hemel
blijkt, alles daarentegen zijn eigen vrijen loop
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volgt, ontkomt toch niets aan, wat wij zouden
noemen, de natuurwetten.
LXXIV
„Als het volk den dood niet vreest" is geheel
parallel geconstrueerd aan den zin in LXXII:
„Indien het volk geen ontzag heeft voor het
gezag" (voor „ontzag hebben" wordt ook het
woord „vreezen" gebruikt in den tekst). Het
hoofdstuk is moeilijk en de verklaringen loopen
uiteen. Ik stel een emendatie voor in de tweede
alinea, waarvan, naar de gewone lezing, het
eerste deel luidt: „Als men kon maken dat het
volk altijd den dood vreesde". Een in Toenhwang gevonden oud manuscript laat het woord
„volk" weg en voegt in poe (9456) „niet"
voor „vreezen". Dit geeft een veel beteren zin
en een betere grammaticale constructie.
Voor het begrip „vernuftig, verwonderlijk", zie
ook LVII; het zijn die werktuigen, waardoor
een gecompliceerde maatschappij ontstaat en
het volk niet leven kan in den „ongekorven"
éénvoud, maar zich blootstelt aan allerlei ge
varen door de dingen, waarnaar het streeft,
zoodat het zelfs den dood niet vreest. Vergelijk
voor deze gedachte LXXV.
Het hoofdstuk schijnt mij te bestaan uit vraag,
antwoord en een bedenking. Eenigszins vrij
weergegeven, interpreteer ik deze als volgt.
Vraag: hoe kan men een volk, dat in zijn activi
teit bereid is zelfs doodsgevaar te loopen, door
de doodstraf vrees aanjagen, zoodat het zich
laat regeeren ? Antwoord: door deze over185

moedigen, die door hun vernuftige werktuigen
tot steeds meer activiteit aanzetten, allen ter
dood te brengen; dan zou niemand meer zoo
durven optreden en het ongekunstelde leven
kunnen worden hersteld. Bedenking: dood en
leven zijn vastgesteld in de ontwikkeling van
den Weg, die dus is de regelaar van het dooden.
Het dooden van hen, die door hun activiteit
den ongekunstelden eenvoud van dien Weg be
derven, is verkeerd, omdat het op zijn beurt
weer een actief en gewelddadig ingrijpen is.
De Weg is de Meester Timmerman; men moet
zich niet vermeten in zijn plaats te willen op
treden. Eigen onheil is daarvan het onver
mijdelijke gevolg.
LXXV
Voor de wending „wegens den overmaat waar
mede het naar het leven streeft", vergelijk L.
De gedachte van deze alinea is nauw verwant
met die van de eerste alinea van LXXIV.
De grond van het kwaad in deze drie alinea's
is activiteit. Daarom concludeert de laatste
alinea, dat het beter is niet ter wille van het
leven actief te zijn, maar er geen waarde aan
te hechten en niet te handelen.
LXXVI
Het woord tsj'iang (1231), dat ik hier door
„stijf" vertaal, beteekent ook „sterk", zoodat er
een voortdurende woordspeling is. In „is een
wapen te stijf, dan wordt het vernietigd", wordt
met „stijf" bedoeld „onbuigzaam , maar de
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woorden kunnen evengoed worden vertaald met:
„is een leger sterk". „Vernietigd" miè (7874)
is een tekstcorrectie voor poe sj e n g (9456,
9876) „niet overwinnen"; in den volgenden
zin is „sterft" tsjo (550) eveneens een correctie
van k o e n g (6571) „gezamenlijk" of p i n g
(9279) „soldaat, wapen"; beide correcties, door
Ma Sju-loen voorgesteld, berusten op weigefundeerde oude citaten. In tsjo „sterven"
is ook een woordspeling: het is een technische
term voor het verwelken en sterven van planten
en boomen, maar het woord beteekent ook
„breken" zoodat hier evenzoo goed kan worden
begrepen: ,Als een boom sterk is, breekt hij
(of: wordt hij gebroken)". Voor de termen
„dienaar des doods" en „dienaar des levens"
vergelijk L.
LXXVII
In den eersten zin lees ik met verschillende
teksten het slotpartikel hoe (4911) in plaats
van yu (13.522). Met Ma Sju-loen emendeer
ik „Wie kan met zijn overschot een tekort die
nen" voor: „Wie kan met zijn overschot Alonder-den-hemel dienen". „Hij handelt, maar
verlaat zich niet... enz." is een doublet van LI
en de in de aanteekening aldaar genoemde
plaatsen. Daar de passage hier goeden zin
geeft, laat ik hem staan; wanneer een werk vol
bracht is, een zekere ontwikkeling is tot stand
gekomen, begeert de heilige niet nog grooter
ontwikkeling, een overschot, maar aanvaardt
hij den teruggang, het tekort.
„De heilige legt geen voorraden aan..." enz.
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tot „handelen maar niet streven", breng ik,
met Ma, hierheen over uit LXXXI. De gedachte
sluit hier uitstekend aan en is misplaatst in
LXXXI. De twee zinnen: „De Weg des hemels
brengt voordeel maar geen nadeel. De weg
van den heilige is: handelen maar niet streven"
houd ik voor een ingeschoven, vrij opper
vlakkige, opmerking van een commentator. De
gedachte van den laatsten zin komt uitvoeriger
voor in XXIV. Hier is het verband zeer los.
LXXVIII
De eerste drie regels: „Er is in de wereld..."
tot „Er is niets dat het kan vervangen" heb ik
overgebracht naar XLIII.
Het „vuil van den staat" is de aardkluit, geno
men van het Altaar van den Grond en het
Graan van den koning, die een leenman werd
gegeven als teeken van zijn investituur, om daar
mede in zijn gebied een Altaar van den Grond
en het Graan te vestigen.
„Wie ontvangt het ongeluk van een staat, wordt
koning van Al-onder-den-hemel" wil zeggen,
dat hij, die een staat verovert, daarmede ook
als het ware de erfenis aanvaardt van de slechte
voorteekenen, die dien staat hebben getroffen,
en die hij ten zijnen nutte aanwendt. Het citaat
illustreert de gedachte, dat zwakte en onaan
zienlijkheid de voorwaarden zijn voor sterkte
en aanzien.
De laatste zin wil natuurlijk zeggen dat ware
woorden paradoxaal zijn.
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LXXIX
Met Ma Sju-loen en Kau Heng breng ik uit
LXIII den zin overDoor veete te vergelden met
Deugd", doch ik plaats hem anders dan zij doen.
Het volgende illustreert de wijze waarop men
dan deze Deugd moet beoefenen. Bij het sluiten
van een overeenkomst werden twee bij elkander
passende kerfstokjes gemaakt; de eischer behield
de linkerhelft. Wie nu deze Deugd toepast, be
waart weliswaar het kerfstokje, de theoretische
erkenning van de verplichtingen der tegenpartij,
maar hij eischt niet met geweld de nakoming
van die verplichtingen. Dat zou weer een te
actief optreden zijn, zooals wordt toegepast door
menschen die geen Deugd hebben, en die daar
om nooit een veete werkelijk uit den weg kunnen
ruimen. Schuldeischer en schuldenaar, actief en
passief, zijn beide weer elkanders noodzakelijke
tegenpolen, die men niet met geweld moet
trachten te veranderen. De Weg des hemels
bevoorrecht noch den één, noch den ander; in
het volgen van dien Weg, het toepassen van die
Deugd, ligt de mogelijkheid om conflicten te
voorkomen en met anderen in goede verstand
houding te leven. Ik vat het laatste sjan (9710)
„goed" op als een werkwoord: „goed zijn met";
de gebruikelijke vertaling: „de Weg des hemels
is met de goede menschen" is geheel in strijd
met het karakter van den Weg, die goed noch
kwaad kent.
LXXX
Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van den
idealen toestand zonder cultuur. Voor de critiek
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op werktuigen die arbeid besparen, vergelijke
men het verhaal van de wipput bij T sj w a n g tze, boek III, 12 (zie mijn Uren met Chineesche Denkers, blz. 138).
Dit hoofdstuk wordt in eenigszins anderen vorm
geciteerd door Sse-ma Tsj ien in zijn S j e - t s j i
1 0 0 v. Chr.).
_
.
De geknoopte touwen zouden in de oudheid in
plaats der geschreven teekens gebruikt zijn. Met
„eigen voedsel lekker vinden"enz. wordt bedoeld,
dat men geen ingevoerde artikelen verlangt.
LXXXI
De beide eerste regels neem ik over uit LVI.
In de volgende zinnen aarzelen de overgeleverde
teksten tusschen yen (13.025) „woord" en
tsjo (542) „hij die"; Ma wil overal het tweede
in plaats van het eerste lezen. Ik stel voor om
de beide lezingen te combineeren en dus te
lezen: sjin ( 4 5 8 7 ) yen ( 1 3 . 0 2 5 ) tsjo ( 5 4 2 )
poe (9456) méi (7727), mei (7727) yen
( 1 3 . 0 2 5 ) tsjo ( 5 4 2 ) poe ( 9 4 5 6 ) sjin ( 4 5 8 7 ) ;
sjan (9710) yen (13.025) tsjo (5421) poe
( 9 4 5 6 ) pièn ( 9 2 0 9 ) , pièn ( 9 2 0 9 ) yen ( 1 3 . 0 2 5 )
tsjo (542) poe (945®) sjan (97IO)> tsje (1783)
yen (13.025) tsjo (542) poe (9456) po (9372),
po ( 9 3 7 2 ) yen ( 1 3 . 0 2 5 ) tsjo ( 5 4 2 ) poe ( 9 4 5 6 )
tsje (1783). Alleen op die wijze krijgt ook de
laatste zin een goede beteekenis. Gewoonlijk
vertaalt men dezen door: „De wijze is niet
universeel" of iets dergelijks, maar dit is^ in
strijd met de geheele opvatting van den Weg,
die juist „universeel" begrip geeft in plaats van
enge schoolkennis
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