
boekentips

Dit zijn de boekentips van Rudi De Clercq (58), oud-wereldreiziger en wereldburger: Poperingenaar die 
uitgeweken is naar Portugal.



Zhuangzi

Dit meer dan 2000 jaar oude werk heeft mij geleerd af te wijken 
van mijn lineaire denkpatronen. Ik heb geleerd te beseffen dat ik 
niet moet willen bloeien in de herfst, of willen overleven in het 
aanschijn van de dood. Wat ‘goed’ is, is anders in de zomer dan 
in de winter, anders bij het begin van het leven dan op het einde 
ervan, anders bij het ontstaan van de kosmos dan bij het 
vergaan ervan. Het ‘goede’ is dus niet persé dat wat groeit, in 
leven blijft en ‘vooruitgaat’. Dit gaat regelrecht in tegen ons 
huidige geloof in ‘vooruitgang’ dat zijn oorsprong vindt tijdens de 
Verlichting. 

De Zhuangzi is een zachte, maar ook een harde leermeester. 
Zacht omdat het niks wil opleggen. Alle wegen zijn even goed, 
niets wordt op voorhand veroordeeld. Dit is wat het ook tot een 
harde levensvisie maakt. Het laat ons over aan onszelf, zonder 
houvast. Zhuangzi zegt letterlijk dat het essentieel is om zich aan 
helemaal niets vast te houden, en dat de weg ligt in het niet 
volgen van alles wat zich als een weg aandient.

Wat me ook erg aanspreekt in de Zhuangzi is de humor en 
vooral de zelfspot, iets wat ik in de huidige maatschappij.





Ishmael van Daniel Quinn

Last but not least, een boek dat mij diep heeft ontroerd en 
nog steeds ontroert. In een maatschappij gebouwd op een 
rigide sociale structuur en ver doorgedreven specialisering, 
een constante competitie, een destructieve exploitatie van 
de natuur, en een eindeloze zoektocht om winst te 
optimaliseren, blijft de roman uit 1992 van Daniel Quinn 
verrassend, verfrissend en confronterend.

Quinn probeert de vraag te beantwoorden waarom onze 
samenleving zo geworden is. In zijn boek ‘Ishmael, an 
Adventure for Mind and Spirit’, gebruikt hij een Socratische 
dialoog tussen Ishmael, een oude, intelligente laagland 
gorilla en een naamloze ‘student’, die zijn optimisme 
achtergelaten heeft in de jaren 60. (...)


