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Voorwoord

Van 1984 tot 1986 zette ik als beursstudent van de Vlaamse Ge-
meenschap mijn sinologische studies voort aan de Fudan Univer-
siteit te Shanghai. Wanneer het ook maar enigszins mogelijk was 
trok ik naar het stadscentrum om daar de boekhandels af te 
schuimen. Het waren heerlijke tijden voor wie een Chinees biblio-
theekje wilde aanleggen, want Volksrepublikaanse boeken wa-
ren toen extreem goedkoop, zelfs voor een student met een 
maandelijks budget van 140 yuan. Op een van die strooptochten 
– het was in het voorjaar van 1985 – stootte ik op een dun boekje 
met de intrigerende titel Wunengzi. Wie noemt zichzelf nu ‘Niets-
kunner’? Ik vond de auteur onmiddellijk sympathiek en ging aan 
het lezen. Een taoïst uit de negende eeuw, die radicale, anarchis-
tisch aandoende dingen schreef over de verderfelijke rol van de 
confucianistische wijzen – ik was gefascineerd en keerde terug 
naar mijn kamer op de campus met vijf exemplaren van de in 1981 
door Wang Ming bezorgde uitgave van Wunengzi. Elk exemplaar 
had me 0,34 yuan gekost.
 Ik had toen al de intentie aan een promotieonderzoek te begin-
nen, maar had nog geen geschikt onderwerp. Zonder computer, 
zonder internet en zonder goede westerse bibliotheek had ik in 
Shanghai nauwelijks middelen om na te gaan wat er al over Wu-
nengzi was gepubliceerd. Dus schreef ik een brief naar mijn vroe-
gere professor klassiek Chinees te Gent, die me verzekerde dat er 
zo goed als niets over Wunengzi was geschreven en dat deze tekst 
een uitstekend onderwerp van een proefschrift kon zijn. Een flink 
deel van mijn tweede jaar als beursstudent besteedde ik dan ook 
aan de vertaling van Wunengzi en aan de studie van het intellectu-
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ele leven onder de Tang-dynastie. Wang Guo’an, een professor 
klassiek Chinees, die een uitgave had bezorgd van de gedichten 
van meester-drinkebroer Wang Ji (590-644), bezocht me weke-
lijks om samen de tekst door te nemen en me in te wijden in de 
specificiteiten van de literaire taal van de late Chinese middeleeu-
wen.
 Na mijn terugkeer naar België bleek dat Wunengzi als onderwerp 
van een dissertatie toch niet meer zo origineel was. In 1972 was 
de Duitse sinoloog Gert Naundorf namelijk gepromoveerd op een 
proefschrift getiteld ‘Aspekte des anarchischen Gedankens in 
China. Darstellung der Lehre und Übersetzung des Textes Wu 
Neng Tzu’. Naundorf had zijn dissertatie daarna niet gepubli-
ceerd en er slechts één wetenschappelijk artikel uit gedistilleerd. 
Strikt genomen had dit dus mijn pret niet moeten bederven. Er 
viel over Wunengzi wel meer te vertellen dan Naundorf had ge-
daan. Toch besloot ik eind 1987 een ander onderwerp te kiezen, 
ook al bleef ik in de late Tang, een tragisch tijdsgewricht waarvan 
ik ondertussen was gaan houden. Wunengzi belandde in de kast 
en ik verdiepte me in het eclectische gedachtegoed van zijn tijd-
genoot Luo Yin. Dat leidde in maart 1992 tot de verdediging van 
het proefschrift ‘De politieke filosofie van Luo Yin (833-910)’. Zo 
nu en dan gebruikte ik fragmenten uit Wunengzi in lezingen en 
populariserende artikelen en merkte dat een deel van het luiste-
rende en lezende publiek de soms krasse uitspraken van Niets-
kunner wist te smaken. De intentie om mijn vertaling publiceer-
baar te maken had ik niet, want ik ging ervan uit dat geen enkele 
Nederlandstalige uitgeverij hier brood in zag.
 Tijdens het eerste semester van het academiejaar 2004-’05 had 
ik de gelegenheid Wunengzi op de licentiaatsstudenten van de Ka-
tholieke Universiteit Leuven los te laten, een ontmoeting waar ik 
van heb genoten. Een jaar later, terwijl ik docent was aan het Leid-
se Sinologisch Instituut, maakte ik kennis met de erg belofte-
volle student Yves Menheere, die samen met B.J. Mansvelt Beck 
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Wunengzi had gelezen. Met zijn drieën vertaalden we een aantal 
stukken, die werden gepubliceerd in nummer 40 (december 2007) 
van Het trage vuur, een themanummer dat helemaal aan de filoso-
fie is gewijd. Ondertussen had ik de academische wereld groten-
deels vaarwel gezegd en verhuisde ik voorlopig terug naar België, 
terwijl Yves Menheere naar Taiwan trok. Zo eindigde onze sa-
menwerking. Na de publicatie van mijn Leyuan (2009) bereikten 
me een paar brieven van lezers die verklaarden dat de verwijzin-
gen naar Wunengzi in dat boekje hun nieuwsgierigheid hadden 
gewekt of aangewakkerd. Vijfentwintig jaar na mijn eerste ken-
nismaking met Nietskunner ben ik dan toch begonnen aan een 
volledige herziening van mijn oude, primitieve, onbeholpen ver-
taling en heb ik uitgeverij Augustus schoorvoetend benaderd. 
Mijn grote dank gaat dan ook naar Tilly Hermans, die zonder 
aarzelen mijn voorstel aanvaardde, waardoor Nietskunner nu on-
der één dak kan wonen met Laozi, Zhuangzi en Liezi.

Roussillon-en-Morvan, 8 september 2010
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Bloei en ondergang van de Tang-dynastie

Taoïstische teksten uit de Chinese oudheid zijn vaak heel moeilijk 
te dateren. Daar bestaan tal van redenen voor. Geopenbaarde tek-
sten – teksten die als een uiting van goddelijke genade uit een van 
de hemelen naar de aarde zouden zijn gezonden – stelden zich als 
het ware buiten de meetbare tijd en pretendeerden afkomstig te 
zijn uit extreem lang vervlogen perioden. Maar ook van de door 
stervelingen geschreven, niet-geopenbaarde taoïstische litera-
tuur weten we vaak niet wie de auteur was en wanneer of waar  
hij leefde. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de Daodejing (of Laozi), 
Zhuangzi en Liezi. Deze werken zijn het resultaat van de over ver-
schillende eeuwen gespreide arbeid van een onbekend aantal au-
teurs en samenstellers, over wie we zo goed als niets met zeker-
heid weten. Hier en daar zal een misschien typisch taoïstische 
vorm van discretie wel een rol spelen – de inhoud van een boek is 
veel belangrijker dan de naam op het omslag – maar we mogen 
natuurlijk niet vergeten dat de net genoemde werken werden 
voortgebracht door een cultuur waarin onze huidige ideeën over 
intellectueel eigendom gewoonweg niet bestonden. Een lang-
durig vormingsproces, waarbij uit verschillende bronnen 
 af  komstige stukken tekst na eerst oraal en dan schriftelijk te heb-
ben gecirculeerd uiteindelijk werden samengevoegd en toe ge-
schreven aan één persoon, dat was in de oude Chinese cultuur de 
norm. 
 De nu elf eeuwen oude Wunengzi is in de taoïstische traditie een 
relatief jonge tekst, die dateert uit een tijdperk waarin individu-
ele schrijvers graag openlijk erkend wilden worden als de auteur 
van hun werk – tenzij ze natuurlijk goede redenen hadden om 
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zich achter hun werk te verschuilen. Welk individu zich achter het 
pseudoniem Wunengzi verborg weten we niet, maar afgezien 
daarvan beschikken we over bijzonder precieze informatie met 
betrekking tot de tijd en de omstandigheden waarin het boek tot 
stand kwam. Dat is een luxe, maar het brengt ook nieuwe ver-
plichtingen met zich mee. Aangezien we nu eenmaal weten dat 
Wunengzi een product was van de slotfase van de Tang-dynastie, 
ligt het voor de hand dat we eerst even blijven stilstaan bij de his-
torische achtergrond. Dat zal ons helpen de tekst en zijn bijwijlen 
radicale boodschap vollediger te begrijpen.

De Tang-dynastie (618-907) was een van de absolute hoogtepun-
ten in de lange ontwikkelingsgeschiedenis van de Chinese be-
schaving. Na eeuwen van verdeeldheid was het Chinese territori-
um opnieuw verenigd onder een relatief stabiel bestuur. In 
oppervlakte was de Tang zelfs groter dan de Han-dynastie (206 
v.Chr.-220 n.Chr.) en strekte zich uit van het Pamirgebergte in het 
westen tot Korea in het noordoosten en Noord-Vietnam in het 
diepe zuiden. De Tang staat bekend als een heel kosmopolitische 
dynastie. In de grote steden, zoals de hoofdsteden Chang’an en 
Luoyang en de zuidelijke havenstad Guangzhou (Canton), vond je 
handelaars uit de hele omringende wereld, van het Nabije Oosten 
tot de verste uithoeken van Zuidoost-Azië. Perzen, Sogdiërs, Ara-
bieren, Joden, Nestoriaanse christenen, inwoners van wat nu In-
dia, Cambodja of Maleisië is, allemaal wisten ze de weg te vinden 
naar de Chinese handelscentra, over land via de zijderoute of over 
zee via de Indische Oceaan. De buurlanden stuurden tribuut naar 
China en werden diepgaand door de Chinese cultuur beïnvloed. 
Op het gebied van de literatuur was de Tang een gouden tijd. Het 
is geen toeval dat de bekendste Chinese dichters uit de oudheid, 
zoals Li Bai, Du Fu, Wang Wei en Bai Juyi, allemaal tijdens de 
Tang-dynastie actief waren. Zo groot was de uitstraling van de 
Tang dat Tangren (‘mensen van de Tang’) synoniem werd met 
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‘Chinezen’. In latere eeuwen, toen meer en meer Chinezen zich 
wereldwijd gingen verspreiden, werd Tangrenjie (‘de straat van de 
mensen van de Tang’) de naam van wat wij nu kennen als China-
town. 
 Op het levensbeschouwelijke vlak lijkt de Tang een weinig op-
merkelijke periode. Historici van de Chinese filosofie blijven 
doorgaans veel liever stilstaan bij de erop volgende dynastie, de 
Song (960-1279), omdat dat de vormingsperiode was van het neo-
confucianisme, dat de dominante factor in het levensbeschouwe-
lijke landschap van het late keizerrijk zou worden. Toch is ook de 
Tang op dit gebied een fascinerend tijdperk. Confucianisten pro-
beerden zich zoals immer onmisbaar te maken in het bestuur van 
het land. Een deel van het ambtenarenwezen werd gerekruteerd 
via het confucianistische examensysteem,1 en tijdens de tweede 
helft van de Tang stonden een paar denkers op die als wegberei-
ders van het neoconfucianisme naam zouden maken. Het boed-
dhisme, dat in het kielzog van de handelskaravanen uit India en 
Centraal-Azië was meegereisd, beleefde onder de Tang zijn groot-
ste bloei in China, zodat sommige boeddhologen dan ook moei-
lijk de verleiding kunnen weerstaan om de Tang als een boed-
dhistische dynastie voor te stellen. De gewijde literatuur van het 
Mahayanaboeddhisme werd verder toegankelijk gemaakt voor 
het Chinese publiek. Nieuwe inheemse scholen ontstonden of 
kwamen tot wasdom, zoals het chan- of zenboeddhisme. Boed-
dhistisch geïnspireerde kunst en architectuur waren alomtegen-
woordig. Omdat het volkse boeddhisme een snelle en gemakke-
lijke weg naar het heil beloofde kon het rekenen op een immense 
steun uit alle lagen van de bevolking. Als gevolg van schenkin-
gen, eigen economische activiteiten en een voorkeursbehande-

 1 Het meest prestigieuze van alle examens, het erg literair georiënteerde jinshi 

(letterlijk ‘gepresenteerde geleerde’), lokte jaarlijks tot wel drieduizend kandi-

daten, van wie er gemiddeld zo’n dertig slaagden.
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