
Tweeënzeventig

Wanneer mensen zich niet bedreigd voelen door macht,
volgt een grotere macht.

Knijp het leven van mensen niet uit.
Onderdruk hen niet.

Als ze niet onderdrukt worden,
zullen ze zich niet verzetten.

Daarom kent de wijze zichzelf zonder ermee te pronken,
houdt van zichzelf zonder zich hoog te schatten.

Zo verwerpt hij het ene, door het andere te kiezen.

Tweeënzeventig

Als de mensen niet bang zijn voor wat ze vrezen moeten,
zal het niet-gevreesde hen overkomen.
Zie erop toe dat je hen niet een te kleine woning geeft;
noch dat je hen een armoedig leven toebedeelt.
Alleen als de woning niet langer klein is,
zal de ontevredenheid een einde nemen.

Tweeënzeventg

Wanneer het volk het gezag niet vreest, dan heeft het zich gevestgd.
Val de mensen niet lastg in hun woningen, plaag ze niet in hun bestaan.
Doordat je ze niet vermoeit, zulen ze je ook niet moe worden.

Daarom kent de wijze zichzelf, maar loopt er niet mee t koop.
Hij houdt van zichzelf, maar is niet zelfngenomen.
Hij doet het een en laat het ander.

[Sam Hamill; Carolus Verhulst; Michael Baker]

Tweeënzeventig

Wanneer het volk geen ontzag heeft voor hen die regeren,
dan kan dat waar ze ontzettend bang voor zijn, ieder moment
in aantocht zijn.

Verminder niet de grootte van de plaatsen waar ze wonen;
onderdruk hen niet in hun middelen van bestaan.
Het komt gewoon doordat je hen niet onderdrukt, dat ze het 
daarom niet beu zullen zijn.
Daarom kent de Wijze zichzelf, maar laat hij zichzelf niet 
zien;
Hij verzorgt zichzelf maar hecht geen waarde aan zichzelf.
Om deze reden verwerpt hij dat en neemt dit.

Seventy-two

When the people are not in awe of [their ruler's] authority [anymore],
then the Great Authority will come. 
[Only] being without recklessness is what makes him [the ruler] have rest.
[Only] being without repression is what makes him [the ruler] have [=keep] [his] life.

It is a fact that only as he does not repress,
he will not be repressed [and ditto for recklessness.]

That is why the Sage has knowledge on his own
but does not himself make a show [of it].

He loves himself but does not exalt himself.

[Henricks, Robert G.; Rudolf G. Wagner / Wang Bi]


