
ZITTEN EN VERGETEN? 
 
 

Taoïsme, De weg om niet te volgen van Patricia de Martelaere 
(Ambo/Amsterdam) beleeft in 2013 zijn 12e druk. Terecht. De 
Martelaere weet het taoïsme uitstekend voor het voetlicht te bren-
gen. Ze heeft zich meer dan ijverig ‘ingelezen’ in de twee meest 
basale bronnen van het taoïsme, de Tao Te Jing en de Zhuangzi. 
Ook het Chinees heeft ze zich eigen gemaakt. Zeer invoelend gaat 
ze te werk, zó zelfs, dat je je af en toe afvraagt ‘Legt ze nu de Tao 
uit of geeft ze haar eigen mening?’  
Maar ze blíjft een westerse filosofe: uiterst genuanceerd en met 

eígen metaforen legt ze het taoïsme uit en probeert ze het paradoxale voor haar lezers 
‘begrijpelijk’ te maken.  
Maar is ze misschien toch niet iets te westers, te conceptueel? Is de verleiding om het 
naamloze te benoemen te sterk? Op pagina 140 schrijft ze: ‘Het naamloze (ook geas-
socieerd met het onvatbare niet-zijn, zoals dat voorafgaat aan de tegenstelling zijn-
niet zijn) is het begin van Hemel en Aarde, terwijl het benoembare het begin is van de 
‘tienduizend’ bestaande dingen – maar de tienduizend dingen komen ook zelf voort 
uit Hemel en Aarde en staan daardoor in blijvende verbinding met het naamloze’. 
Precies wat tussen haakjes staat, had beter weg kunnen blijven: het onderscheiden van 
twee soorten niet-zijn is als concept van het naamloze net zo gedoemd te mislukken 
als elk ander woord. 
 
Voor mij is het taoïsme vooral paradoxfilosofie. Enkele juweeltjes heb ik verzameld: 
 De Tao waarover men kan spreken, is niet de eeuwige Tao. 
 Wat groot is is klein, wat klein is is groot. 
 Volmaakt geluk is geen geluk. (p.85) 
 Met de stroom meegaan en er tegelijk niet in meegaan, dat is Tao. (p.99) 
 Niet willen onverstoorbaar te zijn, want willen zélf is de grootste stoornis. (p.102) 
 De taoïstische wijze is niet wijs. (p.114) 
 Het hoogste bestuur is geen bestuur. (p.117) 
 De wijze moet zich ook nog profileren als dwaas, de onbenul die niets weet. 

(p.120). 
 Doen is altijd van iets, niet-doen is van alles. (p.128) 
 Zij die weten, zijn geen geleerden; zij die geleerd zijn, weten niet. (p.141) 
 Wie zich toelegt op studie, leert dagelijks bij; wie zich toelegt op de Tao, leert da-

gelijks af. (p.141) 
 Taoïsme, de weg om niet te volgen, aldus de ondertitel van het boek. 
 
In het betoog van De Martelaere kan ik een heel eind meegaan – al kan ik me moeilijk 
voorstellen op welke concrete manier ik in míjn situatie wijs kan worden – maar bij 
één stuk tekst begin ik toch wel wat hartkloppingen te krijgen: de episode over de 
emoties van pagina 93 tot en met de bovenste drie regels op 
pagina 103. 
De volgende vragen roept ze bij mij op: 
 Kan een mens zonder gevoelens? (p.93) 
 Waarom zou je je gevoelens ‘opzeggen’? 
 Nogmaals de vorige vraag, maar nu in de vorm van een 

paradox: waarom zou je je qi zo lang mogelijk in stand 
houden als gevoelens er niet toe doen? (p.101). 



 
Naast deze drie ‘klemmende’ vragen roepen andere tekstgedeelten – soms is het een 
uitspraak of metafoor van Lao Zi, Zhuang Zi of De Martelaere zelf – de meest uiteen-
lopende vragen in mij op: 
 Waarom zou mijn ‘zelf’ mijn ‘ik’ ten grave moeten dragen? (p.72) 
 Is het mij een troost te bedenken dat het ‘ik’ als tijdelijke configuratie van qi ver-

dwijnt maar qi zélf eeuwig is? (p.82) 
 De taoïst heeft gelijk: menslievendheid en rechtschapenheid horen niet tot de 

menselijke natuur. Maar het ‘bij de kudde willen horen’ of ‘het niet zonder de an-
der kunnen’ misschien wel? 

 Gaat energie (qi) inderdaad verlorden in ambities, acties en emoties? (p.118) 
 De afgesloten koffer creëert de dief. Is het niet eerder zo, dat wij eerst de ver-

meende rijkdom in de man of vrouw met de koffer creëren en er dan ‘van willen 
hebben’? (p.120) 

 De Martelaere meent, dat we connotatief of metaforisch over Tao kunnen spreken. 
(p.135) Hoe zou het klinken als we dat sámen eens probeerden?  

 Ik geloof dat er zoiets als linguïstisch determinisme bestaat. Dat leidt naar mijn 
laatste en meest dringende vraag: hoe weet ik, dat ik dit boek goed begrepen heb? 
(p.31) 

 
Omgekeerd vraag ik me af of het boek 
míj goed begrepen heeft: geeft het 
antwoord op de vraag die mij al jaren 
lang het meest na aan het hart ligt 
‘Heeft de kosmos een oorzaak of géén 
oorzaak?’ Ik weet het niet. Tot nú toe 

noem ik het vanwáár van de kosmos Mysterie, in de zin van ‘het bestaan is raadsel-
achtig’. Misschien zou ik het Tao moeten noemen. Overstijgt dat de beperktheid van 
de westerse filosofie die in wezen conceptueel van aard is? Ja, meent de taoïst, door 
stil te worden, je af te sluiten, de Hemelse Poort door te gaan, richting het onpersoon-
lijke kosmische ‘verdwijnpunt’ waar je volledig gedachte- en woordenloos samenvalt 
met je shen. 
Maar ja, de mens is het énige dier dat zich niet bij zijn beperktheid neerlegt en met 
woorden macht wil krijgen over wat niet te benoemen is. Ik ben zo’n mens. Kan ik nu 
niet beter gaan ‘zitten en vergeten’? 
 


