
LAO TSE
“HET IS VERSTANDIGER EEN KAARS AAN TE STEKEN 

DAN TE KLAGEN OVER DE DUISTERNIS”

De Chinese filosoof Lao Tse (ook wel Lau-tsuh of Laozi) wordt beschouwd als de grondlegger van het
taoïsme. Hij zou de schrijver van de  Tao Te Ching zijn, hoewel algemeen aangenomen wordt dat in
latere periodes stukken zijn toegevoegd, tot ze rond 300 v.C. op schrift werden gesteld. Tao betekent

‘Weg’, namelijk de Weg die men in het leven kan volgen, gebaseerd op deugdzaamheid en een eenvou-
dig leven in harmonie met de natuur om uiteindelijk tot de mystieke vereniging met het Absolute
(Tao) te komen. Tao is het ondeelbare en onbeschrijfbare principe waaruit alles voortvloeit. Tao Te

Ching (‘Boek van Weg en Deugd’) gaat over hoe juist te handelen in het leven en geeft uitleg over ons 
bestaan. (Omdat Tao Te Ching uitgesproken wordt als ‘Daodejing’ wordt ook wel het woord 

‘daoïsme’ gebruikt, wat dus identiek is aan ‘taoïsme’.)

Belangrijke Tao-begrippen
Tai Chi (of: Tai Ji): het hoogste uiterste. Het is het oneindige en fundamentele principe van evolutie en zelf-orga-
nisatie, de eenheid van Yin en Yang, welke elkaar aanvullen, en daarmee de eenheid van het hele bestaan vormen.
Wu Xing, het harmonische systeem van de vijf elementen: hout, vuur, aarde, metaal, water. Het systeem om-
schrijft de samenhang tussen elementen, processen of fasen, bijvoorbeeld: hout/lever/lente; vuur/hart/zomer;
aarde/milt/nazomer;metaal/longen/herfst; water/nieren/winter.

Wu wei: het niet-doen (niet te verwarren met: niets doen) of ‘loslaten’. Een taoïst
probeert zich niet te verzetten tegen de loop der dingen, maar daar wel bewust in mee te
gaan. Men is niet gehecht  aan de resultaten van de activiteit die men onderneemt maar
men pakt wel alles aan wat men als taak of (levens)opdracht dient te volbrengen. Het uit-
eindelijke doel van "wu wei" is het streven naar een evenwichtige situatie om zodoende,
zacht en onmerkbaar, in harmonie te geraken met het zelf, anderen, en de omgeving.
“Zoals bomen groeien; ze groeien zonder groei na te streven.” Het doel van spirituele groei
van de mens is om tot ‘natuurlijk’ (ongedwongen) gedrag te komen; te ‘zijn’ en te handelen
vanuit je oorspronkelijke harmonische en op eenheid gerichte natuur: het wezen van het

leven. Dat is ‘geweldloosheid’: steeds verder loskomen van de verstoring die in het menselijk samenleven met
‘geweld’ aangeduid kan worden, en die je verwijdert van je oorsprong. Dan neemt ‘zijn’ toe: pure levenskracht.
(Zie ook pag.D.1.1.)

Vrede als grond en doel van alles
De wereldopvatting van Lao Tse is evenzeer ontvankelijk als dynamisch, passief als actief, universeel als indivi-
dualistisch. Innerlijk geopend zijn voor het ritme van de kosmos, om het uitwendig leven daaraan voortdurend
te kunnen aanpassen. Een universeel-scheppend ritme, door alle schijnbare harmonieën en disharmonieën
heen. En dit met als grond en doel van alles: vrede. Hij wilde dat kwaad met goed aangepakt zou worden: wees
goed voor wie goed is, maar wees ook goed voor wie niet goed is want zo versterk je de goed-
heid. Anderzijds bestreed hij de weelde van de rijken. Ook verzette hij zich tegen de ellende
waar het volk onder gebukt ging en verachtte de oorlog en zijn onontkoombare cirkelgang.
Wapenen zijn instrumenten van onheil…..wie Tao bezit laat er zich niet mee in. “In het heelal
overwint het allerzachtste het allerhardste……niets ter wereld is zachter en zwakker dan het
water, en toch is er niets dat het breken van wat hard is overtreft. Het zachte overwint het
harde, het zwakke het sterke.” Maar hoezeer hij alle geweldsmaatregelen ook verachtte, en zich nadrukkelijk
verzette tegen de aanvalsoorlogen en de agressieve geest van de grote staten, een werkzaam alternatief ter verde-
diging van hun aanvallen had hij nog niet. En dus vond hij dat kleine staten zich tegen veroveraars gewapend
moesten kunnen verdedigen.  Toch doorzag hij wel degelijk de betrekkelijkheid hiervan, omdat een kleine staat
weinig weerstand kan bieden aan de agressieve politiek van een groot land. Daarom gaf hij kleine staten het
volgende advies, dat geheel in lijn met de Tao was: laat je land bezetten door de machtige tegenstander en
bouw je macht van binnenuit op. “Zo kan een klein land bezit nemen van een groot land.”

Lao Tse 
(ca.604-507 v.C.)
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