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HOOFDSTUK I  !
Lao-tzu sprak: 
Er is iets, een ongedifferentieerd geheel, dat geboren was voor hemel en aarde. Het 
heeft slechts abstracte beelden en geen concrete vorm. Het is diep, duister, stil, 
ongedefinieerd; 
zijn stem horen we niet. Om er een naam aan te geven, noem ik het de Weg. 
De Weg is oneindig hoog, onpeilbaar diep. Hemel en aarde omsluitend, van het 
vormloze ontvangend, brengt hij een stroom voort die diep en breed vloeit zonder 
buiten zijn oevers te treden. Hij is ondoorzichtig, en gebruikt geleidelijke verheldering 
door onbeweeglijkheid. Wanneer hij wordt toegepast, is hij oneindig en kent hij geen 
dag of nacht; maar wanneer hij wordt afgebeeld, vult hij minder dan een hand. Hij is 
ingetogen maar kan zich ontvouwen; hij is duister maar kan verlichten; hij is 
buigzaam maar kan vastberaden zijn. Hij absorbeert het negatieve en straalt het 
positieve uit, en zo openbaart hij het schijnsel van zon, maan en sterren. 
Bergen zijn er hoog door, oceanen zijn er diep door, dieren rennen er door, vogels 
vliegen er door. Eenhorens dolen er door, feniksen zweven er door, de sterren 
trekken er hun banen door . Hij verzekert overleving door middel van vernietiging, 
verzekert verhevenheid door middel van deemoedigheid, en verzekert vooruitgang 
door middel van terugtrekking. In de oudheid bereikten de Drie Verhevenen de 
verenigende orde van de Weg en stonden in het centrum; hun geesten dwaalden 
rond tijdens de Schepping en zo troostten zij ieder in de vier windstreken. 
Zo veroorzaakt de Weg de beweging van de hemelen en de stabiliteit van de aarde, 
eindeloos draaiend als een wiel, onophoudelijk stromend als water. Hij staat aan het 
begin en einde der dingen: als de wind opsteekt, wolken zich vormen, de donder rolt 
en de regen valt, antwoordt hij in eindeloze eenstemmigheid. 
Hij voert het bewerkte en gepolijste terug tot eenvoud. Hij forceert zich hiertoe niet, 
maar versmelt met leven en dood. Hij forceert zich niet om dit te betuigen, maar 
verhaalt van deugdzaamheid. Het gaat om een vredig geluk zonder trots, waardoor 
men harmonie bereikt. 
Er zijn ontelbaar verschillende wijzen waarop de Weg het leven vergemakkelijkt: hij 
verzoent duister en licht, regelt de vier seizoenen en stemt de krachten van de natuur 
op elkaar af. Hij schenkt vocht aan de wereld der planten, doordringt de wereld der 
mineralen. Het vee wordt sterk, hun huid glanzend; vogeleieren breken niet, dieren 
sterven niet in de schoot. 
Ouders lijden niet het verdriet van het verlies van hun kinderen, broers en zusters 
niet de smart van het verlies van elkaar. Kinderen worden geen wezen, vrouwen 
worden geen weduwen. Slechte voortekenen aan de hemel worden niet 
waargenomen, diefstal en berovingen doen zich niet voor. Dit alles is het resultaat 
van innerlijke deugdzaamheid. 
De natuurlijke onveranderlijke Weg baart alle wezens, maar bezit hen niet; hij leidt tot 
ontwikkeling, maar bestuurt deze niet. Alle wezens worden dankzij hem geboren, 
maar geen van hen weet hoe hem te danken; allen sterven door hem, maar geen 
van hen kan hem kwalijk nemen. Opslag en vermeerdering verrijken hem niet, 
uitgaven en plezier verarmen hem niet. 
Hij is zo ongrijpbaar en ondefinieerbaar dat hij zich niet laat verbeelden; maar hoewel 
hij ondefinieerbaar en ongrijpbaar is, is zijn werking onbeperkt. Diep en mysterieus 



reageert hij op de ontwikkelingen zonder vorm; succesvol en doeltreffend handelt hij 
nooit tevergeefs. Hij rolt zich op en rolt zich uit met vastberadenheid en 
buigzaamheid; hij trekt zich samen en zet zich uit met duisternis en licht.  !
HOOFDSTUK 2 
Lao-tzu sprak: 
Eerbare mensen zijn vreedzaam en koesteren geen verlangens; ze zijn kalm en 
kennen geen zorgen. Ze maken de hemel tot hun overhuiving en de aarde tot hun 
wagen; ze maken de vier seizoenen tot hun paarden en duister en licht tot hun 
menners. Ze reizen waar geen wegen zijn, dolen waar geen vermoeidheid bestaat, 
vertrekken door geen poort.  
Met de hemel als hun overhuiving is niets onbedekt; met de aarde als hun wagen is 
niets ongedragen. Met de vier seizoenen als hun paarden blijft niets onbenut; met 
duister en licht als hun menners blijft niets buiten bereik. Daarom zijn ze vlug zonder 
te dralen, reizen ze ver zonder vermoeienis. Doordat hun lichaam niet wordt 
aangesproken, wordt hun verstand niet verzwakt en zien ze de hele wereld helder. 
Dit is vasthouden aan het wezen van de Weg en de gewaarwording van de 
grenzeloze aarde. 
Daarom dienen de zaken van de wereld niet te worden geforceerd, maar volgens 
hun eigen natuur te worden gestimuleerd. Er kan niets worden gedaan om de 
veranderingen van ontelbare wezens te helpen behalve het wezenlijke te vatten en 
daar toe terug te keren. Daarom ontwikkelen de wijzen hun innerlijke basis en tooien 
zij zich niet uiterlijk met oppervlakkigheden. Ze activeren hun levensgeest en sussen 
hun geleerde meningen. Daarom zijn ze open en ongekunsteld, en toch is er niets 
dat zij niet doen; ze kennen geen regels, en toch is er geen ordeloosheid. 
Ongekunsteld zijn betekent: niet handelen vóór anderen handelen. Geen Tegels 
hebben betekent: de natuur niet veranderen. Dat er geen ordeloosheid is betekent 
dat ze uitgaan van de onderlinge bevestiging van alles wat leeft. !
HOOFDSTUK 3 
lao-tzu sprak: 
Zij die zich aan de Weg houden om mensen te leiden gaan akkoord met zaken zoals 
die zich voordoen en ze handelen in overeenstemming met wat mensen doen. Ze 
reageren op ontwikkelingen in alle wezens en harmoniëren met veranderingen in alle 
gebeurtenissen. 
Aldus is de Weg leeg en onverstoffelijkt, gelijkmatig en gemakkelijk, helder en kalm, 
buigzaam en inschikkelijk, onversneden en zuiver, duidelijk en eenvoudig. Dit zijn 
concrete beelden van de Weg.  
Lege onverstoffelijking is de verblijfplaats van de Weg. Gelijkmatig gemak is het 
fundament van de Weg. Heldere kalmte is de spiegel van de Weg. Buigzame 
inschikkelijkheid is de functie van de Weg. Omkering is normaal voor de Weg: 
buigzaamheid is de vastberadenheid van de Weg, inschikkelijkheid is de kracht van 
de Weg. Onversneden zuiverheid en duidelijke eenvoud zijn de drager van de Weg. 
leegte betekent dat er geen innerlijke belasting is. Gelijkmatigheid betekent dat het 
gemoed ongeremd is. Wanneer je niet belast wordt door aangewende verlangens, is 
dat de vervulling van leegte. Wanneer je geen voorkeur of afkeer kent, is dat de 
vervulling van gelijkmatigheid. Wanneer je één met je zelf bent en standvastig, is dat 
de vervulling van kalmte. Wanneer je geen persoonlijke belangen hebt, is dat de 
vervulling van zuiverheid. Wanneer je treurt noch behagen schept, is dat de 
vervulling van deugdzaamheid. 



De regering van complete mensen laat intellectualisme achter zich en ontdoet zich 
van opzichtige uiterlijkheden. Vertrouwend op de Weg verwerpt zij geslepenheid. Ze 
rijst op uit eerlijkheid, in harmonie met het volk. Ze beperkt wat behouden en 
minimaliseert wat nagestreefd wordt. Ze ontdoet zich van verleidelijke begeerten, 
elimineert het verlangen naar kostbaarheden en vermindert het overwegen. 
Beperking van wat behouden wordt leidt tot helderheid; minimalisering van wat 
nagestreefd wordt leidt tot verworvenheid. Daarom, wanneer het uitwendige door het 
centrum wordt beheerst, wordt niets genegeerd. Als je het centrum kunt bereiken, 
dan kun je het uitwendige regeren.  
Met de verworvenheid van het centrum, zijn de inwendige organen kalm, de 
gedachten gelijkmatig, de zenuwen en botten sterk, de oren en ogen helder.  De 
Grote Weg is vlak en niet ver van ons vandaan. Zij die het ver weg zoeken gaan en 
keren daarna terug. !
HOOFDSTUK 4 
Lao-tzu sprak: 
Wijsheid heeft niets te maken met het heersen over anderen, maar is een zaak van 
zelfordening. Adel heeft niets te maken met macht en rang, maar is een zaak van 
zelfverwezenlijking; bereik zelfverwezenlijking, en de hele wereld wordt gevonden in 
het zelf. Geluk heeft niets te maken met rijkdom en status, maar is een zaak van 
harmonie. 
Zij die genoeg weten om het zelf als belangrijk te beschouwen en die de wereld 
onbeduidend vinden, bevinden zich nabij de Weg. Daarom heb ik gezegd: ' Aan het 
uiterste van de leegte, in volkomen stilte, terwijl ontelbare wezens handelen in 
eenstemmigheid, observeer ik de terugkeer.' 
De Weg geeft ontelbare wezens hun vorm, maar is zelf altijd vormloos. Stil en 
onbeweeglijk omvat hij volledig het ongedifferentieerde onbekende. Geen 
uitgestrektheid is groot genoeg om buiten hem te treden, geen nietigheid is klein 
genoeg om zich binnen hem te bevinden. Hij bezit geen huis, maar baart alle namen 
van het bestaande en het niet-bestaande. 
Echte mensen belichamen dit door open leegte, gelijkmatig gemak, heldere reinheid, 
buigzame inschikkelijkheid, onversneden zuiverheid en volkomen eenvoud, en 
verstrengelen zich niet in zaken. Hun perfecte deugdzaamheid is de Weg van hemel 
en aarde, en daarom worden ze echte mensen genoemd.  
Echte mensen weten hoe groot het zelf is en hoe klein de wereld; ze hebben een 
hoge achting voor zelfheerschappij en minachten de heerschappij over anderen. Ze 
laten hun harmonie niet door zaken verstoren, ze laten hun gevoelens niet door 
verlangens in verwarring brengen. Wanneer de Weg in werking treedt verhullen ze 
hun naam en trekken ze zich terug, en ze verschijnen wanneer dat niet zo is. Ze 
handelen zonder te forceren, werken zonder te ijveren, en weten zonder te 
intellectualiseren. 
Door de Weg van de hemel te koesteren en het hart van de hemel te omhelzen, 
ademen ze duister en licht, ademen ze het oude uit en ademen ze het nieuwe in. Ze 
sluiten zich samen met het duister, en openen zich samen met het licht. Ze rollen op 
en rollen uit samen met vastberadenheid en  buigzaamheid, trekken zich samen en 
zetten zich uit samen met duister en licht. Ze hebben dezelfde geest als de hemel, 
hetzelfde lichaam als de Weg. 
Niets behaagt hen, niets pijnigt hen; niets verrukt hen, niets vertoornt hen. Alle 
dingen zijn op mysterieuze wijze hetzelfde; er bestaat goed noch kwaad. Zij die 
lichamelijk gewond zijn door de martelingen van extreem kritieke omstandigheden, 



merken dat de geest verstikt als het lichaam is uitgeput. Zij die psychologisch zijn 
gekwetst door de kwellingen van emoties en gedachten merken dat het lichaam aan 
zichzelf is overgelaten als de geest is uitgeput. 
Daarom keren echte mensen doelbewust terug naar het wezenlijke, vertrouwend op 
de steun van de geest, en bereiken zij aldus volledigheid. Daarom slapen ze zonder 
dromen en ontwaken ze zonder zorgen. !
HOOFDSTUK 94  
Lao-tzu sprak:  
Het wezen van de Weg is niet-zijn: je kunt zijn vorm niet zien als je ernaar kijkt, je 
kunt zijn klank niet horen als je ernaar luistert. Dit heet het mysterieuze onbekende. 
Het 'mysterieuze onbekende' is een manier van praten over de Weg, het is niet de 
Weg zelf. De Weg is naar binnen staren en tot zichzelf terugkeren. Daarom, wanneer 
de mensen geen klein bewustzijn bezitten, kennen ze geen grote misleiding; 
wanneer ze geen kleine wijsheid bezitten, kennen ze geen grote dwaasheid.  
Niemand gebruikt stromend water als spiegel; men gebruikt stilstaand water als 
spiegel. Door aldus inwendig gericht te blijven, word je stil en raak je uitwendig niet 
verstrooid. Wanneer de maan tegenover de zon staat, verliest ze haar licht; yin kan 
niets afnemen van yang. Wanneer de zon opkomt, zijn de sterren onzichtbaar, ze 
kunnen het niet opnemen tegen zijn licht. Uitlopers kunnen niet sterker zijn dan de 
basis, takken kunnen niet groter zijn dan de stam. Wanneer de top zwaar is en de 
bodem licht, zal iets gemakkelijk omvallen.  
Eén afgrond heeft niet twee draken, één vrouwtje heeft niet twee mannetjes. 
Wanneer er één is, is er stabiliteit; met twee is er twist. Wanneer er jade in de bergen 
zit, zijn de planten en bomen groen; wanneer er parels in de diepten groeien, 
verweren de oevers der rivieren niet. Aardwormen bezitten niet de kracht van pezen 
en botten, noch de scherpte van klauwen en slagtanden, en toch eten ze van de 
bergen boven en drinken ze van ondergrondse bronnen beneden, want ze zijn 
vastberaden.  
De helderheid die uit zuiverheid ontstaat is zodanig, dat je in een glas water de 
pupillen van je ogen kunt zien; de verstoring door troebelheid is zodanig, dat je in het 
water van een rivier zelfs geen berg kunt zien.  
Een orchidee verliest haar geur niet omdat niemand haar ruikt, een boot zinkt niet 
omdat niemand er in vaart, en een voorbeeldig persoon stopt niet met het beoefenen 
van de Weg omdat niemand ervan weet; het is hoe zij van nature zijn. Het zuivere in 
het vervuilde doen is verlagend; het vervuilde in het zuivere doen is verstorend. Als 
er twee energieën in de lucht zijn, vormen zij regenbogen; als er twee energieën in 
de aarde zijn, drogen haar bronnen uit; als er twee energieën in de mensen zijn, 
worden zij ziek.  
Yin en yang kunnen niet aanhoudend aanwezig zijn; het is enige tijd winter, en enige 
tijd zomer. De maan kent de dag niet, de zon kent de nacht niet.  
Wanneer de rivier breed is, zijn de vissen groot; wanneer de berg hoog is, zijn de 
bomen groot; wanneer het land weids is, bezit het vele mogelijkheden. Daarom kan 
men vis niet vangen zonder aas, kan men dieren niet lokken met lege vallen. 
Wanneer er in de bergen kwaadaardige dieren zijn, worden er dankzij hen geen 
bomen gekapt; wanneer er in een tuin stekende insekten zijn, worden er dankzij hen 



geen bloemen geplukt; wanneer er in een natie wijze ministers zijn, schrikken ze over 
duizenden mijlen hun vijanden af.  
Zij die de Weg bereiken zijn als de assen van voertuigen die in hun naven draaien, 
zelf niet bewegen en toch de voertuigen over duizend mijlen voeren, eindeloos 
ronddraaiend in een onuitputtelijke bron.  
Daarom, als je de onbetrouwbaren kiest om de eerlijken bij te staan, komt er niets 
voor elkaar; als je de eerlijken kiest om de onbetrouwbaren bij te staan, zullen ze niet 
samenwerken.  
Wanneer je een net uitspant waar vogels vliegen, is hetgeen een vogel vangt slechts 
één oog van het net, maar als je een net maakt met slechts één oog, zul je nooit een 
vogel vangen.  
Zo zijn gebeurtenissen soms onmogelijk te voorzien, dingen soms onmogelijk te 
voorspellen. Daarom voeden de wijzen de Weg en wachten de tijd af.  
Zij die vis willen vangen, graven eerst een kanaal; zij die vogels willen lokken, 
planten eerst bomen. Wanneer het water zich verzameld heeft, komen de vissen; 
wanneer de bomen bloeien, komen de vogels. Zij die erop uit zijn vis te vangen, 
duiken niet de diepten in; zij die erop uit zijn apen te vangen, klimmen niet in de 
bomen; ze laten hen gewoon nemen wat ze graag willen.  
De ruimte die voeten betreden is gering, en daarom heb je onbetreden grond nodig 
om verder te kunnen lopen; wat het verstand kent is beperkt, en daarom heb je het 
onbekende nodig om begrip te verwerven. Als de rivieren opdrogen, zijn de valleien 
leeg; als de heuvels zich effenen, vullen de plassen zich. Als de lippen zijn 
opgetrokken, worden de tanden koud; wanneer het rivierwater diep is, blijft de grond 
in de bergen.  
Wanneer water stilstaat, is het helder; wanneer het helder is, is het vlak; wanneer het 
vlak is, is het glad, en wanneer het glad is, kun je er de vormen van dingen in zien. 
Omdat men de vormen niet kan laten versmelten, kunnen ze als werkelijke beelden 
worden beschouwd.  
Wat bladeren doet vallen, is de wind die ze schudt; wat water troebel maakt, is iets 
dat het verstoort. Een vat vol jaden ringen is het werk van de slijpsteen; de snede 
van een scherp zwaard is de macht van de wetsteen. Een insekt op een snel paard 
reist duizend mijlen zonder te vliegen; het draagt geen proviand en wordt toch niet 
hongerig.  
Wanneer de hazen eenmaal gevangen zijn, zijn de jachthonden bekaf; wanneer de 
hoogvliegende vogels allemaal verdwenen zijn, wordt de machtige boog opzij gelegd. 
Rusten wanneer het werk eervol is volbracht, is de Weg van de Natuur.  
Boosheid komt voort uit niet-boosheid, activiteit komt voort uit inactiviteit. Kijk naar 
wat niet is, en je bevat wat gezien kan worden; luister naar de stilte, en je bevat wat 
gehoord kan worden.  
Vogels die vliegen keren terug naar hun thuisland, vluchtende konijnen keren terug 
naar hun holen. Wanneer vossen sterven, leggen ze hun hoofd ter ruste op hun 
thuisheuvel; wanneer in sekten het koud hebben, begeven ze zich naar de bomen. In 
elk van deze gevallen vertrouwen ze op wat hen leven schenkt.  
Water en vuur zijn onverenigbaar, maar wanneer er zich een ketel tussen hen in 
bevindt, kan men hen gebruiken om smaken te mengen; naaste familieleden houden 



van elkaar, maar wanneer er lasteraars tussen hen in komen te staan, worden zelfs 
vaders en zonen gevaarlijk voor elkaar. Een dier dat wordt grootgebracht om 
opgegeten te worden, eet uit elke pot; hoe vetter zijn lichaam ervan wordt, des te 
meer nadert hij zijn dood. Een feniks zweeft een mijl hoog, opdat niemand hem te 
pakken kan krijgen.  
Een stamper blijft stevig gedurénde een honderdtal stoten, maar zichzelf kan hij niet 
slaan; de ogen kunnen verder zien dan een honderdtal passen, maar het eigen hart 
kunnen ze niet zien.  
Maak een berg op de hoogten, en hij zal veilig zijn en niet gevaarlijk; maak een plas 
in de laagte, en hij zal diep zijn, zodat vissen en schildpadden er hun toevlucht 
zoeken. Kanalen en vijvers overstromen in een regenstorm en drogen op tijdens 
droogte; de bron van de rivieren en zeeën echter is zo diep dat hij nimmer uitgeput 
raakt. Schildpadden hebben geen oren, maar hun ogen kunnen zich niet sluiten, 
daarom zien zij scherp; blinden hebben geen ogen, maar hun oren kan men niet 
bedekken, daarom horen zij scherp.  
Modderig water is troebel; je kunt er je voeten mee wassen. Zuiver water is helder; je 
kunt er je kwasten mee wassen. Van ruwe zijde kun je een hoed maken, of je kunt er 
sokken van maken. Wanneer het een hoed is, draag je het op je hoofd; wanneer het 
sokken zijn, loop je erop met je voeten. De kracht van metaal wint het van die van 
hout, maar een enkele bijl hakt geen heel bos om. De kracht van aarde wint het van 
die van water, maar een handvol modder damt geen rivier in. De kracht van water 
wint het van die van vuur, maar een kopje water blust geen wagenlading brandhout. 
In de winter is er bliksem, in de zomer is er hagel, maar koude en hitte veranderen 
niet van seizoen. Rijp en sneeuw kunnen zich ophopen, maar wanneer de zon 
verschijnt dan vloeien ze weg.  
Wat scheef staat valt gemakkelijk om, wat leunt is eenvoudig om te duwen. Wanneer 
iets bijna klaar is, is het eenvoudig om te helpen; wanneer de atmosfeer vochtig is, 
zal het spoedig gaan regenen.  
Doordat zij welriekend zijn, maken orchideeën de vorst niet mee. Insekten die in de 
vijfde maand tot zalf worden verpulverd, ontvluchten een zwerm; hun leven speelt 
zich af in de volle maan van mei. Wanneer de levenskracht weglekt, laat men zich 
innerlijk gemakkelijk vernietigen. Produkten van buiten het seizoen dient men niet te 
eten. Wat verslijt het eerst, de tong of de tanden? Wat is het eerst gespannen, een 
touw of een pijl? Wat de schaduw rond maakt is de vorm; wat de echo onduidelijk 
maakt is het geluid. Zij die dezelfde ziekte hebben als anderen die gestorven zijn, 
kunnen zelfs door een goede dokter niet worden genezen; zij die dezelfde koers 
volgen als naties die ten onder zijn gegaan, kunnen zelfs door toegewijde 
plannenmakers niet worden gered.  
Als je een musicus op een fluit laat blazen en een ambachtsman de gaten laat 
bespelen, kunnen ze zelfs wanneer ze de maat houden de muziek niet zeker laten 
klinken, omdat er geen dirigent is om er vorm aan te geven. Iemand die in een bos 
loopt, kan geen recht pad volgen; iemand die een bergpas oversteekt, kan niet 
afsnijden.  
Een oceaan is uitgestrekt omdat hij opneemt wat hij afstaat. Er bestaat geen tweede 
zon; een wijfjesvos heeft niet twee mannetjes; geestelijke draken hebben geen 
metgezellen; wilde dieren leven niet in een kudde; roofvogels gaan niet in paren. Een 
parasol zonder stok beschut je niet tegen de zon, een wiel zonder spaken kan niet 



rollen; de stok en de spaken alleen zijn echter ook niet voldoende. Wanneer je een 
boog spant en schiet, kan de pijl niet vliegen zonder de boogpees; toch is de 
voortstuwing van de pijl slechts een tiende van het schieten.  
Hongerige paarden in hun stallen zijn rustig, maar werp er wat hooi in en er ontstaat 
twist. Niemand kan een pijp van tien centimeter vullen als die niet is afgesloten, maar 
als tien maal tien maten aan een behoefte voldoen, dan zijn honderd maten genoeg.  
Snijd langs de lijn, en je gaat niet te ver; weeg op een weegschaal, en je vergist je 
niet. Beschouwoude wetten als analogieën, Iaat dwang gebruiken indien en wanneer 
het toepasselijk is, en Iaat straffen voltrekken indien en wanneer ze toepasselijk zijn. 
Ze uitvoeren wanneer ze juist zijn heet doortastendheid; ze uitvoeren wanneer ze 
onjuist zijn heet wanorde.  
Boeren zwoegen, heersers leven ervan. Dwazen spreken, de wijzen kiezen. 
Wanneer je dingen helder ziet, kun je ze hun juiste plaats geven, zoals je dat met 
juwelen en edelstenen zou doen. Wanneer je dingen vaag ziet, moet je een plan 
aanhouden. Het licht van honderd sterren is niet als het licht van één maan. Tien 
ramen die wagenwijd openstaan, geven nog niet het licht van één deur .  
Slangen zijn er niet op gebouwd om benen te hebben, tijgers zijn er niet op gebouwd 
om vleugels te hebben. Veronderstel nu dat hier een bank staat van twee meter lang; 
liggend zijn lengte afleggen is zelfs voor de onhandigen niet moeilijk, maar zonder 
aanloop over zijn lengte heenspringen is zelfs voor de geoefenden niet eenvoudig. 
Dit komt door het verschil in positie en uitvoering.  
Zij die bij een ceremonie assisteren worden beloond, zij die in een gevecht 
bijspringen raken gewond. Zij die bescherming zoeken onder onfortuinlijke bomen 
worden door de bliksem getroffen.  
De zon en maan zouden stralend moeten zijn, maar drijvende wolken beletten het 
hen; rivierwater zou helder moeten zijn, maar slib vertroebelt het; wilde orchideeën 
zouden lang moeten leven, maar de herfstwind doodt hen; de menselijke natuur zou 
rustig moeten zijn, maar begeerten schaden haar.  
Als je je in een stofwolk bevindt en niet verblind wilt worden, kan dat hem niet doen 
optrekken. Intellectuelen beschouwen geel goud en de schilden van schildpadden als 
snuisterijen; de kundigen beschouwen teelaarde op de grond als rijkdom. Daarom is 
het schenken van  goud en jade aan de zwakken niet zo goed als het schenken van 
een el zuivere zijde.  
De naaf van een wiel is hol en staat in het centrum, elk van de dertig spaken maakt 
ten volle gebruik van zijn kracht. Als je een as hebt maar geen spaken, hoe zou je 
dan ergens komen?  
Citrusvruchten hebben hun thuislanden, riet heeft zijn bosjes. Dieren met dezelfde 
poten zwerven met elkaar, vogels met dezelfde veren vliegen met elkaar. Als je het 
land van de negen staten wilt bekijken zonder duizenden mijlen te reizen, of je hebt 
geen beleidsbasis of een opleiding en je wilt toch aan het hoofd van een 
mensenmassa staan, dan zul je zware tijden kennen.  
De onstuimigen worden gevangen, de hoogvliegers worden geschoten. Daarom lijkt 
grote zuiverheid oneervol, schijnt volstrekte deugd ontoereikend. Wanneer een heer 
te veel te drinken heeft, slaat een mindere zijn kruik stuk; al zal dat niet op prijs 
worden gesteld, op zijn minst kan het schaamte opwekken. Mensen geven er van 
nature de voorkeur aan katoenen kleding te dragen, maar als er op hen geschoten 



wordt zullen ze een wapenuitrusting aantrekken; ze vinden het geschikte door middel 
van wat ze niet geschikt vinden.  
Dertig spaken in één velg passen elk maar in één gaatje, zoals elke arbeider zich bij 
zijn eigen werk houdt. Wanneer mensen vakkundig worden ingezet, zijn ze als de 
poten van een duizendpoot, die weliswaar talrijk zijn maar elkaar niet in de weg 
lopen; ze zijn als tong en tanden, waarbij zacht en hard tegen elkaar wrijven zonder 
pijn te doen.  
Stenen zijn van nature hard, bloemen zijn van nature geurig. Wat je in je jeugd bezit, 
wordt steeds duidelijker naarmate je ouder wordt. Ondersteunen en standhouden, 
weigeren en zich onderwerpen, winnen en verliezen, toestemmen en weigeren -zij 
liggen duizend mijlen uit elkaar.  
De tweede bloei draagt geen vrucht; als bloemen te vroeg komen, vallen ze af ook al 
is er geen vorst. Het zweet hangt aan de neus, maar het poeder wordt op het 
voorhoofd aangebracht.  
Wanneer er een rottende rat onder de trap ligt, doet deze het hele huis stinken. Ga 
het water in en je wordt nat; speur naar een lekkere geur terwijl je iets draagt dat 
stinkt en het zal je niet lukken, hoe slim je ook bent. 's Winters kan men ijs 
fijnhakken; 's zomers kan men hout in knopen leggen. Het juiste moment is moeilijk 
te vinden en gemakkelijk te verliezen. Wanneer de bomen in volle bloei staan, kun je 
er de hele dag van plukken en toch geven ze steeds meer; maar laat de herfstwind 
hen met rijp beslaan, en alles verwelkt in één nacht. Wanneer men een doel heeft 
gekozen, vuurt men er pijlen op af; wanneer een bos weelderig is, brengt men er 
bijlen heen. Dat komt niet doordat ze ernaar lonken, maar het gebeurt als een gevolg 
van de situatie. Een zogende hond zal een tijger bijten, een broedende hen zal een 
wezel pakken; door hun gevoelens gesterkt, schatten zij hun krachten niet in. Iemand 
die een ander alleen van verdrinking zou redden om er voordeel mee te behalen, zou 
een ander zeker verdrinken als hij er voordeel mee kon behalen. Een boot kan 
drijven, maar hij kan ook zinken. Dwazen weten niet tevreden te zijn met genoeg.  
Als een goed paard niet vooruitgaat wanneer hij wordt voortgedreven, en niet 
stilhoudt wanneer hij wordt ingehouden, zal een echte leider niet proberen er ergens 
op heen te gaan. Zelfs als het water vlak is, zal het altijd rimpels hebben. Zelfs als 
een weegschaal geijkt is, zal hij altijd enige afwijking vertonen. Zelfs als de maten 
gelijk zijn, zal er altijd enige speling zijn. Zonder passer en liniaal kan men geen 
cirkel en vierkant maken; zonder loodlijn kan men niet zeker zijn van het rechte en 
het kromme. Zij die passer en liniaal gebruiken, bezitten ook het hart van de passer 
en de liniaal.  
Ongeacht hoe hoog een berg is, met je rug ernaar toe kun je hem niet zien; ongeacht 
hoe dun een haar is, als je ernaar kijkt kun je hem zien. Hoewel er vuur is in hout en 
bamboe, geeft het geen hitte tenzij je hen aanwrijft; hoewel er water is in de aarde, 
komt het er niet uit tenzij je graaft. Hoe snel een pijl ook is, meer dan een paar 
honderd meter legt hij niet af. Als hij stap voor stap gaat zonder te stoppen, kan zelfs 
een manke schildpad een mijl afleggen. Blijf manden vol aarde op elkaar gooien, en 
uiteindelijk zullen er heuvels en bergen ontstaan.  
Als je aan de oever van een rivier staat en je wilt vis hebben, kun je beter naar huis 
gaan en een net weven. Een boog dient te worden afgesteld, wil je dat hij effectief is; 
een paard dient te worden geoefend, wil je dat het een goed ros is; mensen dienen 
te worden vertrouwd, wil je dat ze hun vermogens gebruiken.  



Zelfs een goede smid kan geen hout smelten; zelfs een goede timmerman kan geen 
ijs snijden. Wanneer ergens niets aan te doen is, houden verlichte mensen zich er 
niet mee bezig. Men kan ervoor zorgen dat mensen een rivier niet oversteken, maar 
men kan er niet voor zorgen dat een rivier geen golven heeft. Als niemand zegt dat 
het goed is, wordt de kruik niet neergelaten In de put. Degenen die je handelingen 
bekritiseren, willen dat jij je bij hen aansluit; degenen die je goederen bekritiseren, 
willen dat je ze aan hen verkoopt.  
Eén zet doen bij het schaken is niet voldoende om je kennis te tonen; één snaar van 
een harp aanslaan is niet voldoende om een gevoel van melancholie op te roepen. 
Als je een enkel stukje brandend kool oppakt, komen er blaren op je vingers door de 
nabijheid; maar als je ver genoeg verwijderd bent van een massa brandende kolen, 
sterf je niet: de energie is dezelfde, maar de hoeveelheid verschilt.  
Wanneer er sprake is van een glorieuze bloeiperiode, is er onvermijdelijk droefenis 
en verkwijning. Wanneer de hogere klassen zijde dragen, dragen de lagere klassen 
hennep. Wanneer een boom groot is, spreiden zijn wortels zich in alle richtingen; 
wanneer een berg hoog is, wordt hij door zijn Voet gedragen.   
HOOFDSTUK 95  
Lao-tzu sprak:  
Een trommel verbergt geluid niet, daarom kan hij geluid dragen; een spiegel wist 
vorm niet uit, daarom kan hij Vorm dragen. Klokken dragen geluid, maar ze luiden 
niet tenzij ze bewegen; blaasinstrumenten dragen muziek, maar ze maken geen 
geluid tenzij iemand in hen blaast. Daarom hebben de wijzen zich verborgen in hun 
innerlijk en proberen ze niemand voor zich in te nemen; wanneer zich dingen 
voordoen gaan ze ermee om, en wanneer mensen tot hen komen staan ze open.  
De activiteit van de Natuur houdt nooit op; als ze tot een einde komt, begint ze van 
voren af aan. Daarom kan ze eeuwig doorgaan. Wanneer een wiel een plaats heeft 
om te draaien, kan het daardoor ver reizen. De activiteit van de Natuur is één, zonder 
afwijking; daarom is zij zonder fouten. Wanneer de energie van de hemel afdaalt en 
de energie van de aarde opstijgt, worden yin en yang één en zijn ontelbare wezens 
gelijk. Wanneer verlichte mensen de zaken leiden, verdwijnen de kleingeestigen; dit 
is de Weg van hemel en aarde. Als de energie van de hemel niet afdaalt en de 
energie van de aarde niet opstijgt, dan worden yin en yang niet één en komen 
ontelbare wezens niet tot bloei. Kleingeestige mensen komen aan de macht en 
verlichte mensen verdwijnen; de vijf granen worden niet  voortgebracht en de deugd 
van de Weg is innerlijk verborgen.  
De weg van de hemel is het vele verminderen om het weinige te vermeerderen; de 
weg van de aarde is het hoge verlagen om het lage te verhogen. De weg van 
schimmen en geesten is de buitensporigen hooghartig te maken en te geven aan de 
nederigen. De weg van menselijkheid is niet geven aan hen die veel hebben. De weg 
van de wijzen is nederigheid die niemand kan overheersen.  
Wanneer de hemel helder is en de zon straalt, dan kan dit de vier windrichtingen 
verlichten. Wanneer de heersers verlicht zijn en de ministers eveneens, dan verkeert 
het land in vrede. Wanneer een land deze vier soorten van licht bezit, dan kan het 
zich lange tijd handhaven. Licht betekent verlichting van de beschaving.  



De weg van de hemel is een patroon, de weg van de aarde is een ontwerp; eenheid 
brengt hen in evenwicht, tijd stelt zich in hun dienst, en zo ontwikkelen zich ontelbare 
wezens. Dit heet de Weg.  
De Grote Weg is gelijkmatig, en niet ver van ons vandaan. Ontwikkel hem in jezelf, 
en die deugd is echt. Ontwikkel hem in anderen, en die deugd is oneindig.  
De hemel spreidt zich uit over ontelbare wezens en deelt zijn zegeningen uit om hen 
te voeden. Hij geeft en neemt niet, daarom keert de levensgeest tot hem terug. 
Geven zonder te nemen is hogere deugd. Daarom is in het schenken van deugd 
geen hoogte hoger dan de hemel, en geen diepte lager dan een moeras. De hemel is 
hoog, moerassen. zijn laag; de wijzen nemen dit als voorbeeld, waardoor de edelen 
en de lageren in orde verkeren, en het land geregeld is. De aarde draagt ontelbare 
wezens en brengt hen tot wasdom. Zij geeft en zij neemt, daarom keert het gebeente 
tot haar terug. Geven en nemen is lagere deugd.  
Lagere deugd is niet zonder oog voor deugd, daarom bezit zij geen deugd. De aarde 
is stabiel omdat ze van de hemel ontvangt. Omdat de aarde stabiel is, vormen zich 
ontelbare wezens. Omdat de aarde ruim is, verzamelen zich ontelbare wezens. 
Omdat ze stabiel is, draagt ze hen alle; omdat ze ruim is biedt ze alle een plaats. 
Omdat de structuur van de aarde diep en dicht is, ontspringen er waterbronnen in die 
zich verzamelen. Omdat de omvang van de aarde wijd en uitgestrekt is, kan ze 
eeuwig, blijven bestaan. De wijzen nemen dit als voorbeeld, waardoor de deugd aan 
alles plaats biedt.  
Wanneer negatieve energie door positieve energie wordt geblokkeerd, komen alle 
wezens tot bloei; wanneer positieve energie van negatieve energie terugkomt, 
verkeren alle wezens in vrede. Wanneer wezens tot bloei komen, gedijen zij alle; 
wanneer wezens in vrede verkeren, zijn ze alle gelukkig. Wanneer wezens gelukkig 
zijn, zijn ze ordelijk.  
Wanneer negativiteit wezens schaadt, wordt positiviteit vanzelf geremd. Wanneer 
negativiteit voortschrijdt en positiviteit terugwijkt, grijpen kleingeestige mensen de 
macht en ontvluchten verlichte mensen het kwaad. Aldus is de Weg van de Natuur. 
Wanneer positieve energie actief is, zijn ontelbare wezens ontspannen en vinden ze 
hun plaats. Daarom volgen de wijzen de weg van positiviteit.  
Zij die met anderen meegaan, ontdekken dat anderen met hen meegaan; zij die zich 
tegen anderen verzetten, ontdekken dat anderen zich verzetten tegen hen. Daarom 
raakt de ware aard der wezens niet verloren. Wanneer de vijvers en meren vol zijn, 
ontwikkelen ontelbare wezens zich regelmatig; wanneer de vijvers en meren 
opdrogen, sterven ontelbare wezens als bloemen. Als de regens niet komen, wordt 
het land verwoest.  
Positieve energie stijgt op en daalt vervolgens neer, daarom is ze de meester van 
ontelbare wezens. Ze kan niet eeuwig aanhouden, daarom kan ze eindigen en dan 
opnieuw beginnen, en zo oneindig doorgaan. Omdat ze zo oneindig kan doorgaan, is 
ze de moeder van de wereld. Positieve energie kan alleen worden besteed nadat ze 
zich heeft verzameld; negatieve energie kan haar invloed alleen uitoefenen nadat ze 
is opgebouwd. Niets kan invloed uitoefenen zonder te zijn verzameld en opgebouwd. 
Daarom kiezen de wijzen zorgvuldig wat ze verzamelen.  
Wanneer positiviteit negativiteit opheft, zijn alle wezens krachtig. Wanneer 
pegativiteit positiviteit opheft, raken alle wezens in verval. Daarom, wanneer de 
leiders de positieve weg vo0lgen, dan gedijen de wezens; wanneer ze de negatieve 



weg volgen, dan ontwikkelen de wezens zich niet. Ales heersers niet nederig zijn 
tegenover hun onderdanen, zal de invloed van hun deugdzaamheid niets te weeg 
brengen. Daarom, wanneer heersers nederig zijn tegenover hun onderdanen, zijn ze 
helder en duidelijk, en wanneer ze niet nederig zijn tegenover hun onderdanen, zijn 
ze blind en doof. Wanneer de zon boven de horizon verschijnt, komen de wezens tot 
groei; wanneer ware leiders het volk regeren, verlichten ze daardoor de deugden van 
de Weg. Wanneer de zon onder de horizon verdwijnt, komen de wezens tot rust; 
wanneer kleingeestige mensen het volk regeren, vlucht iedereen en verbergt zich.  
Wanneer de donder zich roert, openen ontelbare wezens zich; wanneer de regen 
valt, ontspannen ontelbare wezens zich. De activiteiten van de groten stemmen 
hiermee enigszins overeen. De bewegingen van yin en yang kennen een constante 
maat, de daden der groten matten niets of niemand af. Wanneer de donder de aarde 
roert, doen ontelbare wezens het rustig aan; wanneer de wind aan de bomen schudt, 
raken planten en bomen beschadigd. Wanneer de groten het kwaad verlaten en zich 
tot het goede wenden, keert het volk zich niet af.Daarom heeft het volk iets te 
verlaten en iets om zich tot te wenden; het verlaat uitersten en wendt zich tot wat 
moeilijkheden vermindert.  
Als de lucht niet beweegt, plant het vuur zich niet voort; als de groten niet spreken, 
hebben de kleinen niets om op af te gaan. Vuur is afhankelijk van brandstof; de 
woorden van de groten moeten waarheid bezitten. Wanneer er waarheid en 
werkelijkheid is, waarheen kan men dan gaan zonder welslagen?  
Wanneer het water van de rivieren diep is, blijft de grond in de bergen; wanneer een 
heuvel hoog is, reikt zijn voet tot in de diepte. Wanneer yang-energie vol is, slaat ze 
om in yin; wanneer yin-energie vol is, slaat ze om in yang. Daarom moeten 
verlangens niet volledig worden vervuld, moet genot niet tot het uiterste worden 
gedreven.  
Wanneer je niets hatelijks zegt als je boos bent en niets toont als je woedend bent, 
heet dit strategisch welslagen. Vuur vlamt opwaarts, water stroomt neerwaarts; de 
Weg van de wijzen wordt gevonden door vergelijkingen; als de heersers vertrouwen 
op het positieve, verkeert de wereld in harmonie; indien de heersers vertrouwen op 
het negatieve, zinkt de wereld en verdrinkt.   
HOOFDSTUK 96  
Lao-tzu sprak:  
Verzameling van het dunne leidt tot dikte, verzameling van het lage leidt tot hoogte; 
voorbeeldige mensen werken iedere dag hard en worden zo vermaard, kleingeestige 
mensen amuseren zich iedere dag en krijgen zo een slechte naam. Hoewel het 
proces misschien niet zichtbaar is, is dit de reden dat men het goede ziet alsof het 
niet te bereiken is, en zich van het slechte ontdoet zoals men met tegenspoed zou 
doen. Indien men zich tot het goede keert, is er geen ergernis, zelfs als men te ver 
gaat; als men zich niet tot het goede keert, brengt men vijandschap voort, zelfs al is 
men trouw. Daarom, zich storen aan anderen is niet zo goed als zich storen aan 
zichzelf; iets verlangen van anderen is niet zo goed als iets verlangen van zichzelf. 
Stemmen roepen zichzelf, soorten zoeken zichzelf, namen bedoelen zichzelf, 
mensen regeren zichzelf. Alles is zichzelf. Als je een puntig instrument rondzwaait en 
jezelf steekt, of als je een lemmet gebruikt en jezelf snijdt, hoe kun je daar anderen 
dan verwijten over maken? Daarom gaan ideale mensen voorzichtig met 
fijnzinnigheden om.  



Alle wezens dragen yin en omhelzen yang, met een rijpende energie voor harmonie. 
Harmonie verblijft in het centrum. Daarom groeien de vruchten van bomen in het 
hart, groeien de vruchten van struiken in de dop, groeien eieren en embryo's in het 
centrum. Wat uit ei noch embryo groeit heeft het juiste moment nodig. Wanneer de 
grond vlak is, stroomt het water niet; wanneer gewichten gelijk zijn, slaat een 
weegschaal niet door. Geboorte en ontwikkeling van wezens gebeuren zoals ze 
gebeuren door gevoeligheid.   
HOOFDSTUK 97  
Lao-tzu sprak:  
Wanneer bergen hoog zijn, vormen zich daarop wolken en regen; wanneer wateren 
diep zijn, worden er draken in geboren; wanneer ideale mensen de Weg bereiken, 
stroomt de rijkdom van de deugd in hen. Zij die verborgen deugden bezitten, zullen 
zeker duidelijke beloningen ontvangen; zij die in het geheim goede daden verrichten, 
zullen zeker vermaardheid verwerven. Zij die tarwe planten, oogsten geen gierst; zij 
die ergernis zaaien, worden niet met dankbaarheid beloond.   
HOOFDSTUK 98  
Lao-tzu sprak:  
De Weg kan worden gebruikt voor zwakte of voor kracht, voor buigzaamheid of voor 
standvastigheid, voor passiviteit of voor activiteit, voor duisternis of voor licht. Hij kan 
worden gebruikt om hemel en aarde te omhelzen, hij kan worden gebruikt om zonder 
vaste regels op de omstandigheden te reageren.  
Dit weten is oppervlakkig, dit niet weten is diep. Dit weten is uiterlijk, dit niet weten is 
innerlijk. Dit weten is grof, dit niet weten is subtiel. Dit weten is niet weten, niet weten 
is dit weten. Wie weet dat weten niet weten is en niet weten weten is?  
De Weg kan niet worden gehoord; wat men hoort is niet hij. De Weg kan niet worden 
gezien; wat men ziet is niet hij. De Weg kan niet worden uitgesproken; wat men 
uitspreekt is niet hij. Wie weet dat zijn vorm geen vorm is? Daarom, wanneer 
iedereen weet dat goed goed is, is dat niet goed. Zij die het weten zeggen het niet, zij 
die het zeggen weten het niet.    
HOOFDSTUK 99  
Wen-tzu vroeg: Kunnen mensen spreken over het subtiele? Lao-tzu sprak: Waarom 
niet? Maar alleen wanneer je weet wat woorden betekenen. Zij die weten wat 
woorden betekenen, spreken niet met woorden. Zij die worstelen om vis worden nat; 
zij die op dieren jagen, rennen; dat is niet omdat ze het leuk vinden. Daarom wijken 
ultieme woorden af van woorden, wijken ultieme daden af van daden. Waar mensen 
met oppervlakkige kennis om strijden is onbelangrijk. Woorden hebben een bron, 
gebeurtenissen hebben een leider. Het  komt doordat gekunsteldheid geen kennis 
bezit dat ik niet beweer te weten.   
HOOFDSTUK 100  
Wen-tzu vroeg: Speelt bij het handelen voor het welzijn van de natie ook de 
wetgeving een rol?  
Lao-tzu sprak: Wanneer mensen een kar trekken, roepen ze: 'Een, twee, hup!' En 
ook zij die zich achter de kar bevinden geven hieraan gehoor. Dit is een schreeuw 
om de uitoefening van kracht te stimuleren als men een kar trekt; geen enkel banaal 
werkersliedje kan hiertegen op. Om een land te regeren zijn er afspraken, die niets 



met opgesmukte retoriek te maken hebben. Wanneer er een overduidelijke toename 
van wetten is, zijn er vele boeven en oproerkraaiers.   
HOOFDSTUK 101  
Lao-tzu sprak:  
In de Weg bestaat het juiste niet, en toch kan hij worden gebruikt voor het juiste. 
Bijvoorbeeld, je hebt bossen nodig voor timmerhout, daarom is hout ondergeschikt 
aan bos, is bos ondergeschikt aan wolken en regen, zijn wolken en regen 
ondergeschikt aan negatieve en positieve energieën, zijn negatieve en positieve 
energieën ondergeschikt aan harmonie, is harmonie ondergeschikt aan de Weg, de 
Weg is wat een toestandloze toestand wordt genoemd, een beeld dat niets bevat, 
ondoorgrondelijk; toch kan de wereld erdoor worden gevormd en getansformeerd.   
HOOFDSTUK 116  
Lao-tzu sprak:  
Zuivere leegte is de helderheid van de hemel, oprechtheid is de norm voor 
regeerders. Ontdoe je van begunstiging, schaf wijsheid af, weer talent, verwerp 
menselijke plicht, verban rationalisatie, gooi spitsvondigheid overboord en verbied 
drogredenen; dan zijn intellectuelen en ongevormd en elkaars gelijken op de Weg.  
Wees kalm, en je zult gelijkmoedig zijn; wees leeg, en je zult je doel bereiken. 
Volmaakte deugd is ongekunsteld en herbergt alle dingen. Het pad van leegte en 
kalmte is eeuwig als hemel en aarde; zijn geestelijke subtiliteit vervult alom en 
beheerst toch de dingen niet.  
De twaalf maanden doorlopen hun cyclus en beginnen vervolgens opnieuw. De 
krachten van de elementen overwinnen elkaar, maar in hun uitwerking zijn ze 
onderling van elkaar afhankelijk. Daarom verwondt extreme koude wezens, maar er 
kan niet geen koude bestaan; extreme hitte verwondt wezens, maar er kan niet geen 
hitte bestaan. Daarom zijn zowel het aanvaardbare als het onaanvaardbare 
aanvaardbaar; zodoende bestaat er niets dat onaanvaardbaar is voor de Weg.  
Aanvaardbaarheid is een zaak van logica; als je niet najaagt wat aanvaardbaar is 
wanneer je het ziet, en niet vlucht Voor wat onaanvaardbaar is wanneer je het ziet, 
verhouden aanvaardbaarheid en onaanvaardbaarheid zich net zo tot elkaar als links 
en rechts, als buitenkant en binnenkant.  
Het wezenlijke van alle gebeurtenissen moet bij het begin beginnen; de tijd bepaalt 
hun volgorde. Onveranderlijk sinds de oudheid tot de dag van vandaag, heet dit het 
natuurlijk principe.  
Blijf trouw aan het grote licht van boven, gebruik zijn verlichting beneden. De Weg 
produceert ontlelbare dingen, regeert over yin en yang, transformeert hen in de vier 
seizoenen en verdeelt hen in de vijf elementen, waarbij elk zijn plaats vindt. Hoewel 
ze komen en gaan met de omstandigheden, hebben de wetten hun 
onveranderlijkheid. Wanneer de weg van hen die boven zijn de machtelozen 
beneden bereikt, slaat hij niet om, en begrijpen alle burgers elkaar. De Weg van 
hemel en aarde wordt vervuld zonder te forceren, wordt bereikt zonder te zoeken. Zo 
weten we dat hij vrij is van gekunsteldheden en dat hij heilzaam is.   
HOOFDSTUK 117  
Lao-tzu sprak:  



De grootste eenvoud kent geen vorm, de grootste Weg kent geen begrenzingen. Zo 
is de hemel rond zonder door een passer te zijn afgemeten, is de aarde recht zonder 
door een liniaal te zijn afgemeten. Het woord universum verwijst naar tijd en ruimte; 
de Weg bevindt zich erbinnen, maar niemand kent zijn locatie.  
Daarom kun je, als de blik van de mensen niet ver reikt, niet met hen spreken over 
iets van immense afmetingen; als de kennis van de mensen niet uitgebreid is, kun je 
niet met hen spreken over het ultieme einde. Zij die vervuld zijn door de Weg en zich 
met alle wezens één voelen, kunnen. elkaar niet ontkennen. Daarom verschilden de 
wetten van de verlichte leiders uit vroeger tijden in hun maatregelen, maar stemden 
zij in zoverre overeen dat ze de harten van de mensen voor zich wonnen. Als we 
spreken over passer, liniaal, winkelhaak en loodlijn: het zijn de werktuigen die bij een 
vaardigheid horen en niet de grondslag van die vaardigheid zelf. Daarom kan de 
grootste harpspeler geen volledige melodie spelen als er snaren ontbreken, en kan 
een enkele snaar geen melancholie opwekken. Daarom zijn snaarinstrumenten 
werktuigen om een gevoel van droefheid op te wekken, en niet de grondslag van de 
droefheid zelf.  
Wanneer het gaat over de geest, die vredig tussen het hart en de handen dwaalt, het 
gemoed bevrijdt om de geest af te beelden, klank geeft aan zijn modulaties in de 
tonen der snaren, is dat iets wat een vader niet aan zijn kinderen kan onderwijzen, 
en wat kinderen niet van hun vader kunnen leren. Het is een principe dat niet kan 
worden overgedragen. Daarom is kalmte de heerser van vorm, en stilte de meester 
van geluid.   
HOOFDSTUK 118  
Lao-tzu sprak:  
De Weg van hemel en aarde is gebaseerd op deugd; de Weg biedt wezens leiding, 
en daardoor brengen ze zichzelf op het rechte spoor. Hij is buitengewoon subtiel en 
zeer innerlijk; hij wordt niet door dingen bepaald, zodat hij niet afhankelijk is van 
prestaties, rang niet als eervol beschouwt, geen roem behoeft om zich te 
onderscheiden, geen ritueel behoeft om aanzien te hebben, en geen wapens nodig 
heeft om machtig te zijn.  
Daarom is de Weg gevestigd zonder dwang, is verlichting opmerkzaam zonder 
opdringerig te zijn. Dat de Weg is gevestigd zonder dwang betekent dat hij zich de 
vermogens van de mensen niet toeëigent; dat verlichting opmerkzaam is zonder 
opdringerig te zijn, betekent dat zij zich niet met hun ondernemingen bemoeit.  
Dwang is tegengesteld aan deugd en doet wezens kwaad. Aangezien natuurlijke 
verschijnselen dezelfde richting volgen maar verschillen van patroon, en ontelbare 
wezens dezelfde gevoelens hebben maar verschillen van vorm, proberen 
verstandige mensen elkaar dan ook niet te dwingen en zijn de getalenteerden elkaar 
niets verplicht. Aldus stellen de wijzen wetten in om de harten van de mensen te 
leiden en hen allen ertoe aan te zetten eerlijk te zijn ten opzichte van zichzelf; 
daarom kennen de levenden geen dankbaarheid en de stervenden geen 
verbolgenheid.  
Het universum is niet menselijk; het maakt alle wezens tot strooien honden. Wijzen 
zijn niet menselijk; ze beschouwen de mensen als strooien honden. Vriendelijkheid, 
mededogen, menselijkheid en plichtsbesef vormen een kort en smal pad: wanneer 
degenen die een smal pad volgen een groter gebied betreden, raken ze verdwaald; 
en wanneer degenen die een kort pad volgen een grotere afstand afleggen, raken ze 



in verwarring. Op de Weg der wijzen betreedt men de uitgestrektheid zonder te 
verdwalen, en reist men ver zonder in verwarring te raken. Altijd leeg en 
onafhankelijk zijn, kan men zien als zijn vervulling; dit heet natuurlijke deugd.   
HOOFDSTUK 119  
Lao-tzu sprak:  
De wijzen omvatten alles gelijk de hemel, dragen alles gelijk de aarde, en schijnen 
op alles gelijk zon en maan. Ze brengen harmonie gelijk yin en yang, en voeden de 
ontwikkeling gelijk de vier jaargetijden. Ze omhelzen alle wezens zonder gelijken te 
zijn. Voor hen is er niets ouds, niets nieuws, niets ver weg, niets vertrouwd.  
Daarom, voor hen die de natuur naar de kroon kunnen steken heeft de hemel niet 
slechts één jaargetijde, de aarde niet slechts één materiaal, en hebben de mensen 
niet slechts één taak. Daarom zijn er vele soorten werk en vele soorten bezigheden. 
Zo komt het dat degenen die zich van legers bedienen zorgeloos kunnen zijn of 
ernstig, hebzuchtig of bescheiden. Deze zaken zijn tegenstrijdig en onverenigbaar. 
De zorgelozen willen zich uitleven, de ernstigen willen stoppen; de hebzuchtigen 
willen nemen, de bescheidenen verlangen niet wat hen niet toebehoort.  
Daarom kan men de dapperen wel dwingen op te trekken in de strijd, maar niet 
dwingen stand te houden. Men kan de ernstigen wel dwingen de veiligheid te 
bewaren, maar niet dwingen een vijand te verachten. Men kan de hebzuchtigen wel 
dwingen aan te vallen en te plunderen, maar niet dwingen de buit te verdelen. Men 
kan de bescheidenen wel dwingen op hun plaats te blijven, maar niet dwingen tot 
agressieve roofpartijen. Men kan de betrouwbaren wel dwingen zich aan hun 
beloften te houden, maar niet dwingen zich aan veranderingen aan te passen. De 
wijzen bedienen zich van deze vijf gezamenlijk, elk wordt ingezet overeenkomstig 
zijn vaardigheden.  
Hemel en aarde omhelzen niet slechts één wezen, yin en yang produceren niet 
slechts één soort. Dat een oceaan zo uitgestrekt is, komt doordat hij het water dat in 
hem stroomt niet weigert; dat het hout op de bergen zo hoog wordt, komt doordat het 
het kromme en gedraaide niet weigert. De wijzen weigeren zelfs de woorden niet van 
hen die brandhout dragen en verstevigen zo hun reputatie.  
Als je in één hoekje blijft en de ontelbare aspecten van de totaliteit negeert, als je 
één ding neemt en de rest weggooit, dan zal hetgeen je bereikt klein zijn en hetgeen 
je onder de knie krijgt oppervlakkig zijn.   
HOOFDSTUK 120  
Lao-tzu sprak:  
Wat de hemel omvat, wat. de aarde draagt, wat zon en maan verlichten, is 
geschakeerd van vorm en aard, maar alles heeft zijn plaats. Wat plezier plezierig 
maakt kan ook verdriet creëren, en wat veiligheid veilig maakt kan ook gevaar 
creëren. Daarom, wanneer wijzen de mensen regeren, zien ze erop toe dat de 
mensen aansluiten bij hun persoonlijke aard, veilig zijn in hun huizen, leven waar ze 
het goed hebben, het werk doen waartoe ze in staat zijn, beheren wat ze aankunnen 
en het beste geven van zichzelf. Op deze wijze zijn alle mensen elkaars gelijke en 
zal niemand een ander kunnen overschaduwen.  
Niets en niemand ter wereld is waardevol of waardeloos. Als men hen waardeert om 
wat er waardevol aan hen is, dan zijn alle dingen en alle wezens waardevol. Als men 
hen veracht om wat er waardeloos aan hen is, dan zijn alle dingen en alle wezens 



waardeloos. Daarom zoeken zij die aan de woorden van knappe koppen geen 
waarde hechten niet naar vis in de bomen en duiken ze niet naar vogels in de vijver 
In vroeger dagen, toen de wijze koning Yao het land regeerde, leidde hij het volk zo 
dat zij die bij het water woonden visten, zij die in de bossen woonden sprokkelden, zij 
die in de valleien woonden hoedden, en zij die op hoge gronden woonden het land 
bewerkten. Hun woonplaatsen pasten bij hun bezigheden, hun bezigheden pasten bij 
hun werktuigen, en hun werktuigen pasten bij hun middelen. In de moeraslanden 
weefden ze netten, op de droge gronden ploegden ze akkers. Aldus konden de 
mensen wat zij hadden gebruiken om te ruilen voor wat hen ontbrak, en gebruikten 
ze hun vaardigheden in ruil voor wat ze zelf niet konden. Daarom waren er weinigen 
die in opstand kwamen, en velen die volgden. Het was als de wind die in stilte waait; 
elk individu dat dit plotseling ervaart reageert, met helderheid of met verwarring.  
Elk wezen neemt wat hem helpt en mijdt wat hem schaadt. Zo komt het dat 
buurlanden zo nabij kunnen zijn dat het kakelen en blaffen van hun kippen en 
honden over de grens te horen is, terwijl de mensen nooit een voet in het domein van 
hun heer hebben gezet, en hun wielsporen niet verder reiken dan een paar honderd 
mijl. Dit is wat er gebeurt wanneer de mensen tevreden zijn in hun huizen.  
Een chaotisch land schijnt vol, een ordelijk land schijnt leeg te zijn; een land in verval 
schijnt gebrek te lijden, een welvarend land schijnt overvloed te bezitten. Leeg zijn 
betekent niet dat er geen mensen zijn; het betekent dat de mensen zich bij hun werk 
houden. Vol zijn betekent niet dat er veel mensen zijn; het betekent dat iedereen zich 
met onbeduidende zaken bezighoudt. Overvloed bezitten betekent niet dat er vele 
goederen zijn; het betekent dat de verlangens bescheiden zijn en de ondernemingen 
gering. Gebrek lijden betekent niet dat er geen geld is; het betekent dat de bevolking 
klein is en de uitgaven groot zijn.  
Daarom waren de wetten van vroegere koningen geen uitvindingen maar 
toepassingen; hun verboden en straffen waren niet gekunsteld maar behoudend. Dit 
is de Weg van hogere deugd.   
HOOFDSTUK 121  
Lao-tzu sprak:  
De wereld regeren door middel van de Weg betekent niet de menselijke natuur 
veranderen; het is gebaseerd op wat mensen bezitten, dat aan het licht te brengen 
en het te ontwikkelen. Daarom leidt vertrouwen op een basis tot grootheid, leidt 
kunstmatigheid tot kleinheid. In vroeger dagen vertrouwden zij die kanalen groeven 
voor het water op de stroming van de rivieren; zij die gewassen verbouwden schikten 
zich naar de staat van de bodem; zij die op expeditie gingen volgden de verlangens 
van de bevolking. Zij die zich op dergelijke wijze kunnen aanpassen, vinden in de 
hele wereld geen vijanden.  
De dingen moeten natuurlijk zijn voordat de menselijke aangelegenheden ordelijk 
kunnen verlopen. Daarom hadden de wetten en voorschriften van vroegere koningen 
de menselijke natuur als grondslag en waren ze erop gericht deze te matigen en te 
verfijnen. Zonder deze natuur kan niemand gedwongen worden enige leer te volgen; 
als je wel de natuur bezit maar niet het karakter, kun je niet gedwongen worden 
enige weg te volgen.  
De menselijke natuur omvat de eigenschappen vriendelijkheid en plichtsbesef, maar 
tenzij deze door wijzen worden geleid, kunnen ze niet op de juiste wijze worden 
gestuurd. Door storend gedrag te verbieden op grond van wat de mensen afkeuren, 



hoeft het strafrecht niet te dreigen wil het doeltreffend zijn. Stem overeen met hun 
natuur, en alle mensen ter wereld zullen gehoorzamen. Als ze tegen de menselijke 
natuur ingaan kunnen wetten en voorschriften wel worden uitgevaardigd, naar zal 
men ze niet naleven.  
De deugd van de Weg is de wortel van verdienste en eer, bewaard in de harten van 
de mensen. Wanneer de mensen deze in hun hart bewaren, zijn verdienste en eer 
gevestigd. In vroeger dagen namen de goede leiders een voorbeeld aan de rivieren 
en oceanen. Rivieren en oceanen doen er niets voor om zo reusachtig te worden; het 
komt door hun holle vorm en lage ligging dat ze zo uitgestrekt raken. Daarom kunnen 
ze zo lang bestaan. Omdat ze de valleien van de wereld zijn, zijn hun eigenschappen 
volledig; omdat ze niets doen, kunnen ze wel honderd rivieren in zich opnemen. Ze 
kunnen verwerven omdat ze nergens op uit zijn; ze kunnen arriveren omdat ze niet 
gaan.  
Op deze manier kun je de hele wereld nemen zonder enige poging te doen. Je bent 
rijk omdat je jezelf niet verheft, je bent verlicht omdat je jezelf niet ziet en je houdt 
lang stand omdat je niet trots bent op jezelf. Omdat je doolt in het rijk waarin geen 
bezitsdrang heerst, kun je koning van de wereld zijn; omdat je geen twist zoekt, kan 
niemand twisten met jou. Omdat je nooit handelt alsof je een groot persoon was, kun 
je groot worden.  
Rivieren en oceanen zijn nabij de Weg, daarom kunnen ze lang bestaan en zich met 
hemel en aarde in wederzijdse behoeding verenigen. Als koningen en heren de Weg 
beoefenen, is hun werk geslaagd, maar ze zijn geen eigenaar. Omdat ze geen 
eigenaar zijn, zijn ze sterk en standvastig, sterk en standvastig zonder gewelddadig 
te zijn tegenover anderen.  
Wanneer je je diep in de Weg bevindt, is je deugd diep, en wanneer je deugd diep is, 
dan zullen je uiteindelijk succes en eer ten deel vallen. Dit heet de mysterieuze 
deugd. Zij is diep, verreikend, tegengesteld aan gewone mensen.  
De wereld heeft een begin, maar niemand kent zijn ontwerp. Alleen de wijzen weten 
hoe het geschiedt. Hij is mannelijk noch vrouwelijk, hij is geboren maar sterft niet. Hij 
is gemaakt door hemel en aarde, gevormd door yin en yang, en door ontelbare 
wezens gebaard. Daarom bezitten yin en yang het ronde en het rechte, het korte en 
het lange, overleving en vernietiging; de Weg geeft hen leiding. Je 
gemoedsgesteldheid is verzonken in raadsels, onbekommerd en zeer subtiel, en je 
relatie met de Weg is zeer zuiver. Leven en dood behoren tot hetzelfde ontwerp, de 
ontwikkeling van ontelbare dingen verbindt zich tot één Weg. Vereenvoudig het leven 
en vergeet de dood, en waar zul je niet lang leven?  
Onthecht je van dingen en woorden, en zorg dat je niets forceert. Houd je met 
omvatten de en nauwgezette aandacht aan de Weg, en speel over niemand de baas. 
De hoogste fijnzinnigheid is vormloos; in het begin van hemel en aarde waren lle 
dingen in de Weg gelijk, maar ze kregen een verschillende vorm.  
Omdat de hoogste fijnzinnigheid geen oogmerk heeft, kan ze universeel aandachtig 
zijn. Omdat ze zo onmetelijk is, bevindt niets zich erbuiten, daarom biedt ze aan alle 
dingen beschutting; omdat ze zo fijn is dat niets zich er binnen bevindt, is ze kostbaar 
voor alle wezens. De Weg is het middel om het leven te bewaren, deugd is het 
middel om het lichaam te behoeden.  
De regel van de hoogste Weg is afstand doen van voorkeur en afkeer en geen 
kennis bezitten; door aldus het verstand rust te geven en het gemoed te 



harmoniëren, resteert er niets dat de Weg tegenwerkt. Hemel en aarde concentreren 
zich in één, verdelen zich in tweeën; wanneer ze weer verenigd zijn, zijn boven en 
beneden niet verloren, maar gecombineerd in één. Daarna delen zij zich in vijven, en 
moeten bij hereniging te meten zijn met passer en liniaal. De Weg is zo vertrouwd 
dat hij niet kan vervreemden, zo dichtbij dat hij niet op afstand kan worden geplaatst. 
Zij die hem ver weg zoeken gaan heen en keren weer terug.   
HOOFDSTUK 126  
Lao-tzu sprak:  
Men noemt keizers de nakomelingen van de hemel voor zover zij de wereld vestigen 
door middel van de Weg van de hemel. Bij het vestigen van de Weg voor de wereld 
is het bewaren van de eenheid het middel tot behoud. Door terug te keren tot de 
wortel ben je vrij van gekunsteldheid, leeg en sereen, onbelast; onbevattelijk 
grenzeloos, eindeloos ver, zie je geen vorm wanneer je kijkt en hoor je geen geluid 
wanneer je luistert; dit heet de loop van de Weg.   
HOOFDSTUK 127  
Lao-tzu sprak:  
Het lichaam van de Weg is rond, de voorschriften van de Weg zijn vierkant. Yin 
dragen en yang omhelzen, links buigzaam zijn en rechts stevig, in duisternis lopen 
en licht dragen, transformeren zonder vasthouden, de bron van eenheid bereiken om 
eeuwig te antwoorden: dit heet geestelijke verlichting. De hemel is rond en heeft 
geen randen, dus kun je zijn vorm niet waarnemen; de aarde is recht en heeft geen 
grenzen, dus kun je niet door haar deur naar binnen kijken. De hemel ontvouwt en 
vervolmaakt zichzelf zonder vorm, de aarde brengt voort en groeit zonder maat. Alle 
dingen kunnen overwonnen worden, behalve de Weg, die kan niet overwonnen 
worden. De reden dat hij niet overwonnen kan worden is dat hij geen vaste vorm of 
trekken bezit. Zijn eindeloos wentelen is als de loop van zon en maan, als de 
opeenvolging van de seizoenen of het overgaan van dag en nacht; hij eindigt en 
begint weer opnieuw, hij wordt licht en keert terug tot duisternis, hij beheerst de 
vormen maar heeft zelf geen vorm. Aldus kan zijn werk worden volbracht.  
Hij maakt de dingen en wezens tot wat ze zijn, maar is zelf ding noch wezen; daarom 
heeft hij de overhand en kent hij geen beperkingen. Zij die oorlog voeren in de 
heiligdommen van hun voorouders zijn heren, zij die psychologische invloed 
uitoefenen zijn koningen. Zij die oorlog voeren in de heiligdommen van hun 
voorouders nemen voorbeeld aan de weg van de Natuur; zij die psychologische 
invloed uitoefenen begrijpen de vier seizoenen. Ontwikkel rechtschapenheid binnen 
je eigen domein, en zij die ver weg zijn zullen zich de deugd ter harte nemen; grijp de 
zege nog voor er enige slag geleverd is, en de plaatselijke leiders zullen trouw 
zweren.  
Zij die in vroeger dagen de Weg bereikten, evenaarden hemel en aarde in rust en 
volgden zon en maan in actie; hun emoties pasten bij de vier seizoenen en hun 
bevelen waren als de donder. Gegrondvest op de verlangens van het volk, gedragen 
door de macht van het volk, maakten zij voor het volk een eind aan wreedheden en 
vernietigingsdrang. Mensen die dezelfde materiële belangen delen zullen samen 
sterven, mensen die dezelfde gevoelens delen zullen elkaar aanvullen, en mensen 
die dezelfde bezigheden delen zullen elkaar helpen. Omdat ze zelf terughoudend 
blijven en de wereld tot vechten bewegen, zetten degenen die vakkundig met legers 
weten om te gaan hen daarom in waar ze als van nature zullen functioneren, terwijl 



degenen die niet met legers weten om te gaan hen voor hun persoonlijke doeleinden 
gebruiken. Als je hun natuurlijke activiteit benut, kun je alle mensen ter wereld in 
dienst nemen; als je hen voor je persoonlijke doeleinden benut, kun je niemand ter 
wereld in dienst nemen.   
HOOFDSTUK 128   
Lao-tzu sprak:  
Om meester van zichzelf te worden, voeden de hoogste adepten de geest, terwijl de 
minderen in rang het lichaam voeden. Wanneer de geest helder is en het gemoed 
gelijkmatig, is het gehele lichaam in vrede; dit is de wortel van het voeden van het 
leven. Het vlees vetmesten, de pens vullen en de begeerten bevredigen, zijn de 
takken van het voeden van het leven.  
De hoogste manier om een natie te regeren is invloed te voeden; de volgende is 
rechtvaardige wetten uit te vaardigen. Wanneer de mensen elkaar eerbiedigen en 
slechts wedijveren in nederigheid, bescheidenheid en zware arbeid, en ze zich dag in 
dag uit ontwikkelen en verbeteren zonder dat ze weten waarom dat gebeurt, is dit de 
wortel van de orde. Wanneer mensen tot goedheid worden aangemoedigd door 
nuttige beloningen en van kwaad worden afgehouden uit angst voor bestraffing, 
wanneer de wetten rechtvaardig zijn en de mensen gehoorzaam, zijn dit de takken 
van de orde. In vroeger dagen voedden zij de wortel; in later dagen werkten ze aan 
de takken.  
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