
Pelgrimsroute 4: Het Taoïsme 
 
Start- en eindpunt: Knooppunt 44, ter hoogte van de Burg.Magneestraat 38, Bergeijk 
(Er zijn parkeerplaatsen bij AH en Geenen schoenen) 
Lengte route: 6,8 km 
Bewegwijzering: Vanaf knooppunt 44 loop je naar 42, 43, 40, 50 en weer terug naar 44. 
 
 
Achtergrondinformatie en symbool Taoïsme: 
 
 

 
 
‘Alles bevindt zich in een perfecte harmonie die niet statisch is, maar in   
voortdurende verandering. Het evenwicht wisselt steeds en niets kan 
bestaan zonder zijn tegendeel. Wie met de stroom van verandering mee 

gaat, kan de volmaakte mens worden.’ 

  

Het taoïsme ontwikkelde zich tegelijk met het confucianisme in de zesde eeuw voor Christus 
in China. Het confucianisme was meer de filosofische stroming van de sociale organisatie, het 
taoïsme daarentegen hield zich bezig met het bestuderen van de natuur en het ontdekken van 
de Weg, ook Tao genoemd. De schepper van het Taoïsme was Lao Tzu, de ‘Oude Meester’.  
Het voornaamste kenmerk van de Tao is dat de onophoudelijke beweging en verandering in 
het leven in cycli verloopt. Daar staat het yin yang symbool voor. 

De teksten Daodejing, Zhuangzi en Liezi vormen de basis van het Taoïsme en zijn op schrift 
gesteld in de vierde en derde eeuw voor onze tijdrekening. De teksten gaan over hoe juist te 
handelen in het leven en geven uitleg over ons bestaan. Als religie kent het taoïstische 
tempels, taoïstische priesters en heilige plaatsen. Letterlijk betekent Tao: weg/doelgericht-
gaan, hetgeen ook in het Chinese karakter voor Tao valt te herkennen. Leven in eenheid met 
de natuur was het oorspronkelijke ideaal. De klassieke taoïstische geleerde trok zich daartoe 
terug uit de mensenmaatschappij en leefde als een kluizenaar in de wildernis (op veel prenten 
wordt hij zo afgebeeld). 

Aan het einde van de 20e eeuw, ten tijde van Mao en de hoogtijdagen van het communisme, 
werd het taoïsme in China verboden: kloosters werden vernietigd en beoefenaars vermoord. 
Als gevolg van deze wrede onderdrukking vluchtten veel taoïsten China uit met als onbedoeld 
gevolg dat de kennis zich over de hele wereld verspreidde. De laatste decennia is het taoïsme 
begonnen aan een geweldige opmars. China is niet langer de enige plek waar het taoïsme 
wordt beoefend. Ook in Nederland vind je nu taoïstische centra en boeken. Een prachtig boek 
is de ‘Tao Te Tjing, een boek voor kinderen en andere volwassenen’, van Roelof Schweitzer en 
George Burggraaff. Binnen het Humanisme zien we ook raakvlakken met het Taoïsme.  

 
 

 



Routekaart: 

 

 
 
 
Overweging: 
Een deel van deze route slingert langs de Keersop door de Hoekerbeemden. Sinds een aantal 
jaren is dit riviertje teruggebracht in haar meanderende staat. Een rivier is niet statisch. Het 
leven ook niet. Alles is voortdurend in verandering. Het een kan niet zonder het ander, aldus 
de Tao. Ga jij tegen de stroom in of ga je met de stroom van het leven mee? 
 
Bijzondere plekken: 
Bij knooppunt 43 op de Vlieterdijk passeer je al even de meanderende Keersop.  
Aangekomen bij de verharde weg, Kromhurken, ligt vakantie-oord ‘De Hulsdonken’ 
Aan het eind van deze weg rechts staat een van acht Hooihuiskes met educatieve informatie.  
Slingerend langs de Keersop vind je informatie over de flora en de fauna on de Beemden.  
Het laatste stuk langs de Keersop brengt je naar een uitkijktoren en een paar grote 
filterbassins. Bij hevige regen kan het rioolstysteem van Bergeijk overtollig water hierin lozen. 
Op deze plek stond vroeger het kasteel van Bergeijk. Het gebouw is al lang geleden 
verdwenen, maar de plaats waar vroeger stond is voor een deel zichtbaar gemaakt met een 
grondwal die de vorm van vroeger weergeeft, een luchtkasteel dus. Past mooi bij deze route. 
Alles is voortdurend in verandering en vergankelijk. Het leven is als het ware een luchtkasteel.  
Vanaf knooppunt 50 loop je door de mooie Kerkstraat terug. 
 
Geniet ervan! 
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