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道 De Tao van compassie, soberheid en nederigheid 
Taoism, also known as Daoism, is a religious or philosophical tradition of Chinese origin which 
emphasizes living in harmony with the Tao ( , literally "Way",). The Tao is a fundamental idea in most 
Chinese philosophical schools. Taoism denotes the principle that it is both the source, pattern and 
substance of everything that exists. Taoism differs from Confucianism by not emphasizing rigid rituals 
and social order. Taoist ethics emphasize wu wei (effortless action), naturalness, simplicity, spontaneity, 
and the Three Treasures:  "compassion",  "frugality", and  "humility", 
The roots of Taoism go back at least to the 4th century BCE. Early Taoism drew its cosmological notions 
from the School of Yinyang (Naturalists), and was deeply influenced by one of the oldest texts of 
Chinese culture, the Yijing, which expounds a philosophical system about how to keep human behavior in 
accordance with the alternating cycles of nature. The Tao Te Ching, a compact book containing teachings 
attributed to Laozi (Chinese: ; Pinyin: Lǎozǐ; Wade–Giles: Lao Tzu), is widely considered the keystone 
work of the Taoist tradition, together with the later writings of Zhuangzi. 
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De TAO van een meisje  
Vanbinnen ben ik nog steeds een meisje. Een meisje aan de wandel, dat nooit rechtstreeks van school naar 
huis liep, zwervend op een pad van A naar Y naar G. Via een omweg op zoek naar de breedte, naar de diepte 
en naar de betekenis van het alles. Hier voel ik me nog steeds een klein meisje en een pietsje Chinees. 
Ik ben geboren op 16 november in 1950; een schorpioen met ascendant weegschaal, in het Chinese jaar van 
de tijger. Gelukkig ben ik meer dan een schorpioen, maar graven en steken zijn wel een onderdeel van 
mijn leven.  
Een van de heerlijkste plekken tijdens een reis zijn de tempels en de tuinen met de verhalen, de 
bronnen, de associaties, de stilte en de tijd die daarbij horen. Op reis is er tijd om te graven en komt 
de inspiratie vanzelf. Zo vind ik het vanzelfsprekend dat er op het station van WU WEI een Chinagirl de 
trein binnenstapt die me doet denken aan Bowie en aan een geisha op een Japanse prent. Mijn associaties 
gaan alle richtingen op, leggen verbanden die er alleen in de hemel zijn. De tempels in Kunming en in 
Chengdu (waar de zijderoute-expres vertrekt naar Rotterdam) zijn een verademing. Oude TAO-zielen in een 
moderne foeilelijke omgeving.  
 
  

 
  



De TAO van Chengdu 
Chengdu op de fiets in deze aprilmaand is paradijselijk. Overal theeterrasjes, kleurige wijken, zacht 
lenteweer, vriendelijke mensen, bomen in de knop, vogelkooitjes in de takken, weldadige rust.  
Van alle tempels en theehuizen maakt de Tao tempel de grootste indruk. In de Quingyang Taoist Temple 
ofwel de Green Ram Temple wordt geleefd en gebeden. Monniken onderhouden de tuinen en de gebouwen en 
er is tai chi voor belangstellenden. Overal is het Jing Jang symbool te zien. Lao Tse is in goud 
vereeuwigd, evenals een beeldenrij van steeds dezelfde drie mannen. Ik heb geen zin om me in hen te 
verdiepen. Wu Wei, handelen door niet te handelen, dat past me prima op dit moment.  
Dwalend door de tuinen en door de tempels, genietend van de rust denk ik aan het verhaal van de kikker 
en de schorpioen en aan de Tao van Poeh. Winnie-de-Poeh, de kikker en de schorpioen zijn altijd zichzelf. 
Je bent wie je bent en daar gaat het om. Dat de wijsheid uit het oosten komt, is misschien wel waar, maar 
dat betekent nog niet dat je als westerling niet ook het pad van de Tao kunt bewandelen. Op dat pad ben 
ik inderdaad meer dan een schorpioen, figurerend in een verhaal. En tegelijkertijd ben ik wel een 
schorpioen en kan ik mijn aard niet verloochenen.  
 

       



De TAO van het verhaal 
De Kikker stond langs de kant van de rivier, klaar om in het water te springen en naar de overkant te 
zwemmen. Wacht even, zei de Schorpioen, die plotseling verscheen vanuit de begroeiing langs de 
waterkant. Ik wil graag naar de overkant, maar ik kan niet zwemmen. Mag ik op jouw rug meeliften, 
Kikker?’ 
De Kikker zei: Ik dacht het niet! Ik ken jou, als ik je op mijn rug neem, steek je mij met je giftige angel 
en leg ik het loodje. Nee, dank je feestelijk, zoek maar een andere idioot! En hij begon zich alvast af te 
zetten van de oever. Maar dat zou ik nooit doen! riep de Schorpioen. Dat zou ongelooflijk stom zijn. Als 
ik jou zou steken terwijl jij mij op je rug over de rivier brengt, dan zouden we allebei verdrinken! Nee, 
wees gerust, ik zal je heus niet steken. Je zou mijn held zijn!’ 
De Kikker dacht hierover na. Nooit waren Kikkers en Schorpioenen vrienden geweest en nooit hadden ze 
een coalitie gevormd. De Schorpioen had een duidelijk voordeel als de Kikker zou meewerken. Maar wat was 
het voordeel voor hem?  
Okay, zei de Kikker. As je mij niet steekt en je mij voortaan verdedigt tegen de Ooievaar, de Wezel en de 
Vos, dan breng ik je naar de overkant. Geen probleem, je hoeft maar te kwaken en ik ben er voor je, zei 
de Schorpioen. Zo werd de deal beklonken. De Schorpioen klom op de rug van de Kikker, die meteen naar 
de overkant begon te zwemmen. Een beetje ongemakkelijk voelde hij zich wel, de klauwtjes van de 
Schorpioen klemden stevig om zijn schouders. Gaat het nog? vroeg de Kikker. Ja hoor, prima! zei de 
Schorpioen. 
Halverwege de rivier voelde de Kikker plotseling een scherpe steek in zijn zij. De Schorpioen had hem 
toch gestoken. Wat doe je nu! riep de Kikker, in plotselinge doodsangst. Hij voelde de Schorpioen zich 
nog steviger aan zijn schouders vastklemmen. In het oor van de Kikker fluisterde de Schorpioen: Het 
spijt me.…Ik kan het niet helpen. Het zit in mijn aard.’ 



De stempeltjes van Confucius 
Confucianism regards the Way, or Truth, as concordant with a particular approach to life, politics, and 
tradition. It is held as equally necessary and well regarded as De (deugd) and Ren (mensheid). Confucius 
presents a humanistic 'Dao'. He only rarely speaks of the T'ien Dao (Way of Heaven).  
Taoism differs from Confucionism by not emphasizing rigid rituals and social order.  

Volgens Sinoloog Wendy is de Chinese samenleving diep doordrongen van Mao en Confucius. De Tao van de 
hemelse weg en het eigen pad is ver weg, alleen nog te vinden bij mensen thuis en in tempels die 
oogluikend worden toegestaan. Maar 'steeds meer Chinezen willen liever Jezus dan Mao', las ik in een 
NRC-artikel over geloven in China. 'Zolang je er niet de boer mee op gaat, word je niet lastiggevallen'!  
Mao en Confucius houden zich bezig met politiek, regels voor de samenleving, het opdreunen van lesjes, 
het niet zelf denken, het geplaveide pad. Google is verboden in China waar een reusachtig beeld van Mao 
het grootste plein van Chengdu domineert. Ik haal mijn kennis nu van het gecensureerde Bing. Google en 
Bing laten kort en krachtig het verschil tussen twee levensfilosofieën zien.  

Jeff, de dorpsverantwoordelijke van Wumu houdt van zijn dorpsgemeenschap. Hij is geen lid van de partij. 
Daarom gaan er nogal wat projecten aan zijn neus voorbij. Ondanks dat zet hij in confuciaans-maoïstische 
stijl vele stempeltjes op talloze papieren, omdat hij gewoon het beste wil voor zijn dorp.  
Grappig dat de normatieve Confucius de reis belangrijker vindt dan de bestemming! Daar horen toch 
hoogstens een visum en leuke stempeltjes in je paspoort bij.  



     
 

       



Chengdu en de Chinese spraakverwarring 
De taxichauffeur snapt niets van de gebarentaal waarmee we aangeven waar we heen willen. Ook de 
plattegrond biedt geen soelaas, evenals de Engelse- en Nederlands taal. Er heerst alom verwarring en 
zelfs kleine irritatie. Als ik via Maps.me het adres in de lokale taal laat zien, slaat de man een 
juichkreet. Zo graag wil hij ons helpen. De enige conclusie kan zijn, dat wij hopeloos tekortschieten in 
onze aanduidingen, dat we om beurten alleen maar aangeven dat we naar 'straat' of 'bushalte' willen. En 
nog waarschijnlijker: in Chinese halvemaan ogen is de manier waarop wij steden in een plattegrond 
weergeven echt zo plat als een dubbeltje. 

Chengdu en de theetuinen 
De theetuinen in Chengdu zijn net zo beroemd als de panda's. 
In de theehuizen leer ik de rituelen van het thee drinken. In petieterige kopjes is de smaak eerst nog 
flauw. Elke keer als het kopje met kokend water wordt bijgevuld, is het aroma sterker. In het boek 'Lost 
horizon' van James Hilton lees ik dat een theeceremonie noopt tot social talk. De ernstige dingen des 
levens worden even losgelaten. Over een kleine week vlieg ik zelf naar Shangri-La, hoewel de 
beschrijving die James Hilton van het paradijs geeft, ook daar een illusie zal blijken te zijn. 
Onsterfelijk is niemand. 





  



Jiuzaighu en de Chinezen 
In het natuurpark Jiuzaighu worden 13.000 toeristen vervoerd, waarvan wij als buitenlanders nog geen 
halve procent vormen. Dertienduizend lijkt veel en is het ook, omdat er maar drie kloven zijn waar de 
massa zich kan vermaken. Als toerist word je in een bus gepropt die je via de Y-vorm van de kloven bij 
een van de bushaltes afzet. Van tevoren weet je niet welke tak van de Y de bus neemt. Een ware 
verrassing! Bij nader inzien hebben we mazzel, want in de zomer zijn er 41.000 bezoekers per dag.  
Jiuzaighu is prachtig; oerbossen, meren, vijvers, helder stromende riviertjes en beken, watervallen en 
vele kleuren groen. Olijf, donker, licht, lentegroen, jade, bamboe, smaragd. Het water is stralend blauw, 
groen of aquamarijn en helder als kristal. Je loopt door diepe ravijnen met sneeuwtoppen die op de 
achtergrond hun best doen tegen de hemel af te steken.  
Een perfecte plek voor Chinese hermits dacht ik zo. Maar het is een park voor toeristen, chinees 
georganiseerd en heel erg druk en lawaaiig. De pandaberen die de ware hermits zijn, laten zich dan ook 
niet zien.  



In China loop je nooit alleen 
You never walk alone in China. Straten, markten, stegen, pleinen, winkeltjes, eettenten, treinen en 
bussen, alles is overvol. Een enorme mensenmassa, een immense afzetmarkt, iedereen met een mobieltje. 
Chinese geuren van verrotting, rozenblaadjes, vis, verse kruiden, stomende rijst, gebakken mie en 
jackfruit alom. Op het Tibetaanse plateau waar het alleen lokaal druk is, overheerst daarnaast de 
indringende stank van yak-producten, vermengd met heerlijke houtvuurtjes. Privacy is onbestaanbaar, 
vloekt met ons westerse privilege.  
Tijdens de treinreis naar Kunming word ik gestoord van gerochel, schetterende digitale muziek, drukte, 
een man met een hoekje (Vlaams voor man met een randje) die wijdbeens en onderuit gezakt zijn benen 
tussen mijn voeten steekt en een starre treinconducteur die verbiedt dat T met zijn pijnlijke rug op de 
bedplank ligt. De hoofdconducteur wordt erbij gehaald. Ook zij wil van niets weten, een zitplek is geen 
ligplek, bijbetalen bestaat niet. Denken in uitzonderingen is te ingewikkeld.  
Samen eten, zingen en dansen is een publieke noodzaak. Ben ik jaloers? Ja! Ben ik jaloers? Nee! Na de 
culturele revolutie met miljoenen mensen die van de honger stierven, lijkt samen plezier maken en eten 
het allerbelangrijkste. De ene helft van China kookt voor de andere helft. Vies of schoon, overal zijn 
openbare toiletten, soms sta je in elkaars gootje te poepen en te piesen. Dat is iets wat Chinezen in 
Nederland missen, zegt een Chinese student in een interview op radio 1.  



Kunming en green lake 
Hotel Lost Garden ligt achteraf in een laantje waar de lavendelkleurige blauweregen in volle bloei de 
staat omhemelt. Er is een dakterras met tafeltjes en stoelen; een uitzonderlijk genoegen. Een paar 
straten verderop ligt Green Lake, waar gedanst en gezongen wordt. Zelfs getrommeld op de djembe. Er 
heerst lente in de lucht en Green Lake is honderd procent Chinees. Tot zover lijkt de stad op alles wat 
in de boekjes staat, op alles waar ik van geniet.  
Buiten de boekjes is de miljoenenstad moeilijk te veroveren. Mijn gehuurde mountainbike brengt me naar 
lelijke bouw afgewisseld met ultramoderne wolkenkrabbers en ouderwetse stegen met meuk en eten. Plus 
een goedbedoelde creatieve omgeving in een verslonsde wijk, een rustgevend tempelcomplex tussen drukke 
verkeersaders en een aantal fietsmeters verderop een vogeltjesmarkt met militaire beelden en heel veel 
mannen. Ik zal China missen! 



Hong Kong is Hong Kong 
Aan de andere kant van de wereld lijkt Europa op de neergang van Egypte in de oudheid. Aan welvaart ten 
ondergaan en de wet van de remmende voorsprong zijn historische fenomenen, die ik zelf niet bedacht 
heb. Denkend aan de zondvloed hoop ik dat het meevalt. 
Hongkong is een stripverhaal over een British-Chinese westers-oosterse miljoenenstad aan de Zuidzee. 
Modern, oud, armoedig, rijk, mensen, gebouwen, eilanden, wijken, markten, boten, geuren, wandelpaden -> kijk 
zelf maar. 
 

   





   








