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5]   China: daoïsme 
 

 

 

 

 

 

China is voor de Chinezen het Rijk van het Midden, maar voor filosofen het driestrom(ing)enland 

confucianisme, taoïsme en chan-boeddhisme beïnvloedden elkaar door de eeuwen heen voortdurend 

ondanks de verschillen zijn er belangrijke overeenkomsten tussen deze stromingen: ze zijn typisch Chinees 

 

het westerse streven naar kennis ging altijd om objectiviteit: ware kennis ontstijgt kennis vanuit een perspectief 

er werd een werkelijkheid verondersteld die transcendent is aan de veranderlijke natuurlijke werkelijkheid 

het meest karakteristieke voorbeeld is het platonisme, maar eigenlijk geldt dit voor bijna alle filosofie vóór Nietzsche 

en ook het Indiase denken worstelt voortdurend met het dualisme van het tijdelijke vs. het eeuwige (Brahman) 

het geconditioneerde vs. het absolute, het worden vs. het zijn, schijn vs. waarheid, samsara vs. moksha / nirvana 

 

Chinees denken start vanuit het hier & nu: de gegeven werkelijkheid in al z'n ambiguïteit en veranderlijkheid 

er is geen hogere metafysische werkelijkheid waar eenheid en permanentie heersen 

er is geen Waarheid die je kan begrijpen of vatten in een vaste vorm (zoals een tekst, theorie of model) 

er is wel het domein van de geesten en voorouders, maar dat is geen hogere werkelijkheid, maar ook hier & nu 

er is geen subject/object-scheiding, alles is perspectivisch; "verzoen je met je situatie" is de beste levenswijze 

het Chinese denken is pragmatischer in de zin dat het de veranderlijkheid van de dingen ten volle erkent 

 

een stroming die enigzins lijkt op taoïsme is die van de naturalisten (yin&yang-school) 

yin & yang karakteriseren alle opposities: yin = vrouwelijk, passief / yang = mannelijk, actief 

de opposities zijn inherent verbonden (vgl. Herakleitos); d.w.z. er is altijd yin én yang (niet óf) 

en de balans tussen beide verandert voortdurend (vgl: alles heeft een zon- en een schaduwzijde) 

dus opposities transformeren in elkaar (dag wordt nacht, leven wordt dood, jong wordt oud) 

in verschillende contexten staan verhoudingen anders tegenover elkaar:  

vandaar het witte puntje in het zwart, en vice versa; het gaat dus om inter-afhankelijkheid en context 

dat betekent dat iets slechts ook altijd een goede kant heeft, en vice versa 

(Johan Cruijff: "elk nadeel heb z'n voordeel" had zo een Chinese wijsheid kunnen zijn) 

 

het verhaal van Sei Weng (zoals opgetekend in de Huainanzi: 2e eeuw v.Chr.): 

aan de grens met Mongolïë woont een arme boer met zijn zoon en een prachtig paard 

op een dag is het paard verdwenen; geroofd door nomaden, of de benen genomen 

het hele dorp uit zijn medelijden, maar Sei Weng zegt: "het is zoals het is" 

op een dag komt de merrie terug met een schitterende wilde hengst 

het hele dorp feliciteert Sei Weng met de nieuwe aanwinst, maar die zegt: "het is zoals het is" 

de zoon, die de hengst probeert te temmen, valt van het paard en breekt zijn heup 

het hele dorp rouwt voor Sei Weng, die slechts zegt: "het is zoals het is" 

niet lang daarna breekt er oorlog uit met nomadische stammen aan de grens 

alle jonge mannen worden geronseld en vele sneuvelen, 

behalve de zoon van Sei Weng die te kreupel was bevonden om te strijden 
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qi / chi 

een ander belangrijk begrip in het Chinese naturalisme en ook taoïsme is qi (chi; spreek uit: tsjie) 

qi = levenskracht / energie (adem, hartstocht, damp); zowel spiritueel als materieel 

alles is een configuratie / condensatie van chi; dan wel lighte chi, dan wel zware chi 

in oorsprong is chi licht (spiritueel), en hoe verder bij de oorsprong vandaan hoe zwaarder (materieel) 

lichte chi = yang = mannelijk = hemels; zware chi = yin = vrouwelijk = aards 

 

wij zijn allemaal een condensatie van chi, en wij staan dus voortdurend in contact met alles om ons heen 

dus wij beïnvloeden elkaar voortdurend op ontelbare manieren; en dat geldt ook voor niet-menselijke natuur 

hemel, aarde en maatschappij vormen een drie-eenheid, en zij beïnvloeden elkaar via chi 

 

gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk) wijst op een goede balans / stroom van chi 

qi-gong (chi-gong) = cultivatie van de levens-energie; er is geen geest/materie-dualisme in het Chinese denken 

spirituele verfijning is de cultivatie van lichte chi, terug naar waar alle energie vandaan komt 

dus hoe meer lichte chi, hoe oorspronkelijker en effectiever je energie 

 

 

daoïsme & confucianisme 

taoïsme / daoïsme 1 vormt in veel opzichten de tegenpool van het confucianisme 

het is een verzamelnaam voor stromingen die zich verzetten tegen de orthodoxie van het confucianisme 

daoïsme ontstond in de Periode der Strijdende Staten (403-221 v.Chr.) 

als reactie op de sociaal-maatschappelijke crises probeerden filosofische scholen een oplossing te vinden 

confucianisten pleitten voor een terugkeer naar de waarden van de archaïsche Zhou-dynastie 

 

daoïsme is maatschappij-kritisch, en hekelt de formalistische kijk: die zou te weinig oog hebben voor intenties 

taoïsten stonden kritisch tegenover politieke actie, confucianistische regelgeving, formalisme en conformisme 

mensen steken dan al hun energie in carrière maken, hogerop komen, en dat leidt tot stress en frustratie 

men is dan bezig met het streven naar doelen die niet overeenkomen met hun aard / natuur 

volgens taoïsten bestond de juiste weg niet uit het opleggen van regels, maar uit vrijheid & spontaniteit 

 

Confucius bezocht Lao Tse voor advies; deze zei hem dat hij z'n arrogantie en ambities moest afleggen 

steen des aanstoots is de nadruk op rituelen, traditie en uiterlijkheden, en weinig aandacht voor het zelf 

niet sociale normen, conventies en gebruiken (Li) moeten centraal staan, maar de dao 

het zelf moet aansluiting zoeken bij de innerlijke en externe werkelijkheid, in het hier & nu, niet d.m.v. Li 

sociale conventies belemmeren ons om met onszelf en de werkelijkheid in contact te komen 

zij vormen en dwangbuis waarin onze ware aard, vitaliteit en kracht geknecht worden 

de confucianistische nadruk op sociale orde en de juiste persoon op de juiste positie is allemaal formaliteit 2 

hoewel sommige keizers taoïsme propagandeerden, bleef het een onderstroom voor kunstenaars en geleerden 

 

het taoïsme is diep geworteld in de Chinese cultuur en geschiedenis, met vele stromingen en richtingen: 

   tao jia (filosofisch taoïsme - de Daodejing & Zhuangzi) 

   tao jiao (religieus taoïsme - gericht op gezondheid en onsterfelijkheid) 

   ecstatisch taoïsme 

   geest-uitdrijving 

in dit college gaan we alleen in op het filosofisch taoïsme (tao jia) 
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Lao Zi (rond 6e tot 3e eeuw v.Chr.) wordt vaak aangewezen als de stichter van het taoïsme / tao jia 

Lao Zi / Lao Tze / Lao Tse betekent zowel ‘oude meester’ als ‘oud kind’ 

volgens de mythe werd hij als grijsaard geboren en werd hij tijdens zijn leven steeds jonger 

dit illustreert de gezondheidscultus, wat ook een aspect is van het vooral latere, religieuze daoïsme: tao jiao  3 

 

belangrijkste boek voor de taoïsten is de DaoDeJing / Tao Te Ching (Boek van de Weg en de Deugd): 

traditionele historie stelt dat Lao Zi aan het eind van zijn leven China wilde verlaten, vanwege sociale onrust 

hij wordt tegengehouden door een grenswachter, die hem smeekt om zijn filosofie op schrift te stellen 

het resultaat is de Daodejing (de meest vertaalde tekst ter wereld, op de bijbel na) 

het 1e deel handelt over de dao (de weg), het 2e deel over 'de' / 'te' (deugd, dapperheid, kracht, integriteit, charisma) 

hedendaagse historici menen dat het boek een compilatie is van meerdere geschriften door diverse auteurs 

 

 

dao: weg, bron, kracht, deugd 

 

taoïsme dankt zijn naam aan tao / dao (de weg, manier, wijze waarop) 

Lao Zi stelt dat de dao ondoorgrondelijk is: een mysterie dat menselijke kennis, denken en taal te boven gaat 

alle namen die de mens aan de dao geeft, verhullen hem alleen maar (ook dao is slechts een aanduiding) 

men kan er hoogstens indirect naar verwijzen in ontkennende termen: het onbenoembare, naamloze, niet-ding 

juist door zich te bezinnen op de dao kan de mens zich bewust worden van de beperkingen van denken en taal 

 

dao heeft betrekking op zowel de natuurlijke werkelijkheid, als ons handelen in die werkelijkheid 

dao = de weg / methode / manier; maar ook: principe (grieks: logos) / hoe de dingen gaan / werken 

dao is de bron waaruit het hele universum is voortgekomen;  ‘zomaar’, op spontane wijze, zonder schepping 

dao is niet het (ene) pad (van de waarheid) dat leidt naar verlossing, zoals diverse verlossingsreligies 4 

dao is geen uitgestippeld pad naar verlossing; maar de weg ontstaat al gaande, door hem te bewandelen 

dao is de aard van de natuurlijke werkelijkheid, waarop wij ons leven en handelen moeten afstemmen 

alles & iedereen is deel van de dao: aan de ene kant is het ons thuis, aan de andere kant het ontzagwekkende al 

 

behalve de oorsprong van alles is de dao ook een dynamische principe / kracht die in alle dingen huist 

alle tegengestelden (yin & yang) zijn manifestaties van het ene dao 

dao overstijgt de individuele dingen (transcendent), maar is tevens als kracht in de dingen aanwezig (immanent) 

dao is de werkelijkheid in flux; de enige constante is verandering, gesymboliseerd door de draak  5 

 

dao is ook: vrijheid / zwerven / spelen / 'go with the flow' 

dao probeert de dingen niet in zijn greep te krijgen, maar geeft zoveel mogelijk ruimte voor de eigen ontwikkeling 

 

"dao schenkt alles het leven, voedt hen, doet hen rijpen, vervolmaakt hen, geeft hen rust, brengt hen groot, 

steunt hen en beschermt hen - hij schenkt hun het leven maar probeert niet hen te bezitten; hij handelt uit 

naam van hen, maar maakt hen niet afhankelijk; hij doet hen rijpen, maar beheerst hen niet - dit noemen we 

de diepe deugd" 

 

je moet je vitaliteit reserveren voor het moment, voor het hier & nu, en niet investeren in verre doelen 

als je ophoudt met het streven en proberen doelen te bereiken, bereik je veel meer 

anders dan in het confucianisme ligt de nadruk dus op afstemming met de (innerlijke) natuur en zelf-expressie 

niet voldoen aan maatschappelijke normen en verwachtingen, maar jezelf zijn 
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onze innerlijke natuur komt overeen met de dao in z'n totaliteit (logos); m.a.w: de dao werkt door in ons 

je moet de dao die (ook) in jezelf werkzaam is de ruimte geven, niet onder controle willen brengen 

de manier om hier invulling aan te geven is een zekere passiviteit, niet assertief zijn, niet jezelf bewijzen, 

maar juist flexibel zijn, de krachten die werkzaam zijn in een situatie laten werken door jou 

 

voor sommige daoïsten hield dit in: leven als een asceet / kluizenaar in en met de natuur ("tune in, drop out") 

anderen zagen daoïsme als een manier om effectief te handele, ook binnen de samenleving 

effectiviteit komt voort uit samenwerken met de dao, er niet tegenin werken, dingen niet forceren 

probeer niet uit alle macht de gehele situatie onder controle te krijgen, maar let op de rol van jezelf daarin 

anders verlies je jezelf in een oerwoud van scenario's over wat als zus of zo... 

 

je hebt geen controle over de dao, dus focus op je eigen rol; kunstenaars en ambachtlieden doen precies dat 

dus: niet uitgaan van vooroordelen of fixaties, vaststaande doelen, en hoe wij de dingen willen hebben, 

maar meer flexibel inspelen op hoe de dingen gaan 

door spontaniteit en natuurlijkheid stel je niet jezelf centraal, maar weerspiegel je de dao waar je deel van bent 

 

taal 

dit gaat samen met een zeker scepticisme aangaande taal: taal beïnvloedt onze waarneming 

open staan voor de werkelijkheid betekent waarnemend zijn, kijken naar wat er werkelijk gebeurt 

maar de taal dwingt ons tot een gekleurde, bevooroordeelde manier van kijken 

als we ergens een label op hebben geplakt (een woord aan gekoppeld) is dat de manier hoe we er naar kijken  6 

 

de Tao Te Ching opent als volgt: 

het tao dat als ‘tao’ aangeduid kan worden, is niet het permanente tao 

de naam die genoemd kan worden, is niet de permanente naam 

Hemel en Aarde zijn naamloos geboren; 

noemen is enkel de moeder der dingen 

wie geen verlangens koestert, aanschouwt hun mysterie; 

wie wel verlangens koestert, aanschouwt hun gedaante 

 

een vrije vertaling: 

het ding of feit dat benoemd wordt is niet de duurzame essentie van de werkelijkheid 

want onze woorden hebben niet blijvend dezelfde betekenis 

alles is zonder naam ontstaan, pas door te benoemen ontstaan de 'dingen' 

wie belangeloos naar de werkelijkheid kijkt ziet het mysterie 

wie belangen heeft en doelen stelt, ziet alleen de buitenkant (de dingen) 

 

 

'de' = innerlijke kracht, karakter, integriteit, deugd; geen exclusief menselijke eigenschap, maar een natuurlijke 

'de' = de wijze waarop de dao zich manifesteert in een proces of wezen (of mens) 

"de hoogste deugd is geen deugd; daarom is zij deugd" 

het goede handelen komt spontaan en kan op geen enkele manier worden afgedwongen 

deugd is in het taoïsme iets geheel anders dan in het confucianisme 

in het confucianisme is deugd vooral een cultureel fenomeen, waarbij educatie en training een grote rol spelen 

in het taoïsme betekent deugd: afstemmen op dao: onbaatzuchtig, spontaan en natuurlijk als dao zelf 
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water 

"de hoogste goedheid is als water; het goede van water bestaat hierin  

 dat het de tienduizend dingen begunstigt zonder te wedijveren; 

 het toeft op plaatsen die door  iedereen worden veracht, daarom is het dicht bij Tao"  7 

"de ultieme kracht is geen kracht, en heeft geen vorm, net als water"  

 

water maakt gebruikt van de eigenschappen van andere elementen en de omgeving, maar gaat er nooit tegenin 

water maakt deel uit van alles, ook de mens ademt en bestaat uit water, water is onontbeerlijk 

het neemt elke denkbare vorm aan, als het een rots tegenkomt stroomt het er omheen 

komt het een put of dal tegen, dan vult het deze, en stroomt dan weer verder 

water volgt de getijden, gaat er nooit tegenin, en niets kan er tegenin gaan 

water is zacht als je je hand er rustig insteekt, maar hard als je erop slaat 

je merkt de kracht van het water niet als je met de stroom meegaat, maar des te meer als je er tegenin gaat 

water in beweging vormt cirkels (draaikolk, ringen), water in rust is vlak en in evenwicht 

 

"Be formless... shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. 

 You pour water into a bottle; it becomes the bottle. You put water into a teapot; it becomes 

 the teapot. Now water can flow, or creep or drip or crash! Be water, my friend..." (Bruce Lee) 

 

kung fu is de verzamelnaam voor alle vormen van training waarbij geduld, energie en tijd centraal staan 

kung fu betekent vrij vertaald hoge vaardigheid / grote concentratie / toewijding 

tai chi is een vorm van kung fu waarbij de nadruk ligt op het verstoren van de balans van de tegenstander, 

door in de beweging van de tegenstander mee te gaan en deze te neutraliseren: 

"beantwoord kracht met zachtheid"; daarbij is het behouden van het eigen evenwicht van groot belang 

op het moment dat de tegenstander uit balans is gebracht, kan een tegenaanval worden ingezet 

alles draait daarbij dus om concentratie en timing 

 

wu-wei 

omdat daoïsme een zekere passiviteit promoot, wordt er veel genoemd in negatieve termen: niet dit, niet dat 

wu-wei =  streef-loze actie / handelen door niet te handelen / niet-intentioneel handelen / 

     dus niet met een voor opgezet plan of doel, niet resultaat-gericht handelen 

     maar handelen in antwoord op (de situatie / de werkelijkheid), improviserend, spontaan 

     openstaan voor het hier & nu, het moment  8 

 

dat impliceert niet berusten in de dingen zoals ze zijn, maar de dingen nemen zoals ze komen 

handelen met een voor opgezet plan is idealisme / egoïsme, een ontkenning van de werkelijkheid 

essentieel hiervoor is onthechting (spontaniteit laat zich niet beheersen) 

 

"doe dat wat bestaat in niet handelen, streeft na wat niet bemoeizuchtig is / wees discreet, 

  proef dat wat geen smaak heeft, pak het moeilijke aan als het nog makkelijk is, doe het grote 

  als het nog klein is, dat de legendarische niet streeft naar roem maakt hem legendarisch" 

 

bijv: een sollicitatie-gesprek; als je van tevoren al antwoorden bedenkt op mogelijke vragen sta je niet open 

de drang tot beheersing van de situatie, de wil om de dingen onder controle te hebben, leidt tot krampachtigheid 

als je bij jezelf blijft, en met je volle aandacht ('mindfull') ingaat op de situatie, ben je veel sterker / spontaner 
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hoe opdringeriger je bent in je ambities, hoe meer je mensen tegen je in het harnas jaagt 

je kunt beter geduldig zijn, en je kansen afwachten, reageren op het juiste moment 

timing en oplettendheid zijn dus cruciaal; "verstilling in beweging" 

 

wu wei staat ook voor objectiviteit; niet in de zin van empirisch bewijs 

maar in de zin van luisteren naar de werkelijkheid / situatie: "go with the flow" 

staat dus tegenover subjectiviteit in de zin van je wil opleggen aan je omgeving 

je omgeving werkt met je mee, zolang je je er niet voor af sluit, maar op inhaakt 

je bent nooit in staat om alle factoren die spelen in een situatie te inventariseren en het verloop te voorspellen 

de dao laat zich niet vastleggen in een van te voren op te stellen script / scenario 

wu wei is dus een manier om om te gaan met onvoorspelbaarheid in complexe omgevingen 

 

 

staatsleer 

 

de deugd van de dao vormt het ideaalbeeld voor het ethische en politieke handelen van de mens 

net als Confucius presenteert Lao Zi een oplossing voor de chaos van de Periode der Strijdende Staten 

confucianisten pleitten voor het ontwikkelen van wijsheid, rechtvaardigheid en menslievendheid 

het taoïstische ‘opnieuw natuurlijk worden’ staat in scherp contrast met confucianistische zelf-cultivering via studie 

 

"ban wijsheid uit, gooi kennis weg, en het volk zal er honderdvoudig van profiteren; ban menslievendheid 

  uit en gooi rechtvaardigheid weg, en het volk zal terugkeren tot kinderlijk respect en mededogen" 9 

"als men zich op leren toelegt, is er dagelijks vermeerdering; als men zich op dao toelegt, is er vermindering. 

  vermindering tot niet-doen wordt bereikt... wanneer niet-doen wordt gedaan, blijft niets ongedaan." 

 

i.p.v. studie, training en zelfbeheersing staat ook in de daoïstische staatsleer wu-wei centraal 

wu-wei geldt ook als richtsnoer voor de vorst: zo min mogelijk ingrijpen in het leven van de onderdanen 

"bij de hoogste soort heersers weten de onderdanen alleen dat ze bestaan" (vgl. Confucius: ren & junzi) 

een goed heerser / leider hoeft zijn macht niet te laten gelden; subtiliteit kan volstaan 

politici moeten zich dus juist niet profileren, laat staan uit zijn op credits en applaus 

de beste heerser is nauwelijks zichtbaar voor zijn onderdanen, 

als zijn taak is volbracht en het werk gedaan, zeggen de mensen: 

"het is ons als vanzelf gegaan / ons van nature gegeven" 

 

volgens Lao Zi werkt deze manier van regeren het beste in een kleine, agrarische samenleving 

"Maak je land klein en hou de bevolking schaars, zorg ervoor dat ze tientallen of honderden werktuigen 

hebben en die toch niet gebruiken; zorg ervoor dat het volk terugkeert naar het knopen van touwen en dat 

gebruikt. Ze vinden hun eten zoet, ze vinden hun kleding mooi, ze vinden rust in hun woonplaats, ze vinden 

geluk in hun gewoonten" 

 

dit is géén utopie, aangezien utopisch denken idealistisch is, en dus haaks op het daoïsme staat 

het daoïsme is geen utopische of pacifistische filosofie (zoals sommige texten suggereren) 
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Zhuang Zi  (369-289 v.Chr.) 

 

Zhuang Zi  / Chuang Tse (meester Zhuang) is een 2e grondlegger van de taoïstische filosofie 

de naar hem vernoemde tekst-bundel is waarschijnlijk slechts voor een klein deel door hem geschreven 

de belangrijkste principes:  

  zachtheid & bescheidenheid 

  openheid & leegte 

  geen schade / leed toebrengen 

 

de Zhuangzi's stijl wordt gekenmerkt door humor, ongebondenheid, ruimdenkendheid en bizarre wendingen 

d.m.v. humor en relativering worden onze vooroordelen weersproken en onze verwachtingen getemperd: 

stumpers spreken wijsheden, dronken personen die hun val breken worden geprezen, etc 

Lao Zi destilleert uit de dao een leidraad voor het (politieke) handelen 

Zhuang Zi richt zich op het persoonlijk leven van de mens: hij moet zich bevrijden van het maatschappelijk juk  10 

 

in zijn ogen is de mens als maatschappelijk wezen iets dat hem eerder in de weg staat dan iets oplevert 

m.n. het gefixeerd zijn op doel / nut / efficientie / resultaat is een verarming van de perceptie van de werkelijkheid 

het denken in termen als nuttig en nutteloos, juist en onjuist, winst en verlies vormt een gevangenis 

het praktiseren van wu-wei (ontvankelijkheid en spontaniteit) is hiertegen de remedie 

wie zich hier aan wijdt, stemt af op dao 11 

 

een ander thema in de Zhuangzi is ‘zwerven, vrij en blij’ (titel van het 1e hoofdstuk) 

i.p.v. het zelf tot het centrum van het universum te maken, moet we het zien als één van de ‘tienduizend dingen’ 

voor ons handelen moeten we een voorbeeld nemen aan de dao, die alles ruimte geeft en verzorgt 

 

Zhuang Zi wijst voortdurend op de grenzen van de taal: erkenning van begrenzing werkt ontgrenzend 

hij stelt dat taal een gereedschap is, niet meer dan een middel om betekenis te vangen 

het visnet gebruik je om vis te vangen; als je de vis hebt is het visnet niet meer belangrijk 

woorden dienen om hun betekenis; als je de betekenis vat, kun je de woorden vergeten (vgl. Wittgenstein) 

we gebruiken taal om onze inzichten te 'bevriezen', maar de werkelijkheid (dao) is in flux (vgl. Herakleitos) 

we moeten ons concentreren op wat er om ons heen gebeurt (dao), niet op de dingen die de taal suggereert 

als we ons focussen op de generalisaties die we middels taal hebben geformuleerd / geformaliseerd, 

letten we niet meer op wat werkelijk is / gebeurt; we moeten dus attent zijn op het gebeuren in het hier & nu 

doelen, plannen, woorden, categorieën, regels, etc. zijn als een landkaart: "de kaart is niet het terrein" (Korzybski) 

 

het daoïsme is dus niet zozeer een conceptuele theorie, maar vooral praxis (praktijk) 

d.w.z. het gaat niet zozeer om het weten 'wat', maar vooral om het weten 'hoe' 

bijv. een instrument leren bespelen, of auto rijden, of dansen, is geen kwestie van theorie, maar van doen 

hoe meer je erbij moet nadenken, hoe minder je let op wat er gebeurt, hoe slechter het gaat 

Zhuang Zi noemt veel voorbeelden van ambachtlieden, die veel kennis hebben, maar weinig woorden 

daoïsme is dus eerder flexibiliteit dan passiviteit: een dansen met de realiteit in het hier & nu 

handelen moet gericht zijn op harmonie, niet op strijd / oppositie / beheersing 

 

kok Ting was een koe aan het slachten voor prins Wen Hui 

hij hanteerde het mes met een geluid dat nooit uit ritme was 

prins: "fantastisch om een echte ambachtsman aan het werk te zien" zei de prins 
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Ting: "wat ik doe is de dao volgen, de weg die voorbij ambacht gaat 

  toen ik begon als kok zag ik de koe 

  na drie jaar zag ik de structuur van bot en vlees 

  nu zie ik het niet meer met mijn ogen - mijn zintuigen zijn inactief 

  ik snijdt volgens de dao - ik volg de natuurlijke structuur 

  een goede kok doet een jaar met een mes, omdat hij snijdt 

  een matige kok verslijt een mes per maand, omdat hij hakt 

  ik gebruik dit mes al 19 jaar, maar is nog steeds zo scherp als het ooit was" 

prins: "geweldig; ik heb geluisterd naar kok Ting, en geleerd hoe te leven" 

 

de manier waarop de kok het vlees scheidt van de botten is geen techniek, maar een dans: één met de dao  12 

 

 

résumé 

 

veel Chinese beambten waren tijdens hun carrière confucianistisch, maar werden na hun pensioen taoïstisch 

hier zien we een parallel met het brahmanistische dharma-concept aangaande de 4 levensfasen: 

later in het leven komt er meer ruimte voor reflectie en (maatschappelijke) onthechting 

 

afstemming op de dao leert ons ook omgaan met verval en de dood: beide zijn deel van de natuur 

daoïsme leert dat het niet gaat om verleden / toekomst, maar een heldere focus / concentratie op het hier & nu 

op die manier ontstijgen we ons beperkte zelf-begrip, en richten we ons op de wereld waar we deel van zijn 

het is dan ook via het daoïsme dat het boeddhisme voet aan de grond kreeg in China 

  in 1e instantie was er natuurlijk weerstand tegen een vreemde religie van buiten 

  ten 2e was er weerstand tegen kloosters en monniken, dezen werden gezien als "onverantwoordelijk" 

  ten 3e strookte reïncarnatie niet met voorouder-verering 

 

maar overeenkomsten tussen beide (wu-wei - anatman / dao - pratityasamutpada) zorgden voor toenadering 

de Chinese boeddha is aardser dan de Indiase: meer een Herakleitos / Diogenes dan een heilige 

 

gedurende de 3e tot 6e eeuw n.Chr. was er veel kruisbestuiving tussen daoïsme en boeddhisme 

dit leidde tot een nieuwe, unieke Chinese filosofie: het ch’an-boeddhisme 
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1  Wade-Giles is de Europese transcriptie-systeem uit de 19e eeuw, Pinyin is het Chinese transcriptie-systeem uit de jaren '50 

    sinds 1982 is Pinyin de wereldwijd geaccepteerde standaard, maar het Wade-Giles-systeem voert nog steeds de boventoon 

   Wade-Giles Pinyin 

Tao te ching Dao de jing 

Lao Tzu  Lao zi 

Kung Fu Tzu Kong Fuzi 

Chuang Tzu Zhuang zi 

I ching  Yi jing 

Chi  Qi 

Yin yang  Yin yang 

T’ai chi  Taiji 

tao chia  dao jia 

tao chiao  dao jiao 

 
2  met enige fantasie kunnen we zeggen: Lao Zi verhoudt zich tot Confucius als Diogenes van Sinop tot Aristoteles 
 
3  Yang Zhu (370–319 v.Chr.) bijv. staat bekend als een ethisch egoïst (zeldzaam in Chinees denken) 

    centraal staat zijn nadruk op zelf-behoud; m.n. gezondheid en lang leven 

    er is niets waardevoller dan gezondheid / vitaliteit / het leven zelf; zelfopoffering voor een hoger doel is onzinnig 

    er was al een lange traditie in China van zoeken naar manieren om het de levensduur te verlengen 

    maar in het daoïsme verschuift de nadruk van individuele levensduur naar het leven als geheel (vgl. boeddhisme) 

    alles in de wereld hangt met elkaar samen, er is een stroom van energieën waar wij deel van uitmaken 

 
4  Jezus: "ik ben de weg de waarheid en het leven; niemand komt tot de vader dan door mij" (Johannes 14:6) 

 
5  de dans van de draak tijdens Chinees nieuw jaar is een optocht van honderen mensen die één draak vormen 

    de draak bestaat uit segmenten, maar is desalniettemin één wezen 

 
6  op die manier zien alle Chinezen er uit als een Chinees, alle appels als appels en alle peren als peren 

    we zien alleen de karakteristieke kenmerken, niet de verschillen, de nuances, de eigenheid van elk ding 

    als we iemand in een hokje duwen hebben we al bepaald wat we verwachten te horen van die persoon, 

    en leggen we daar de nadruk op, waardoor we niets anders meer horen 

 
7  de tienduizend dingen =  al dat bestaat 

 
8  vgl: Heidegger: wu wei = Gelassenheit / ren = Sorge / de ambachtelijkheid van kok Ting = Zuhandenheit 

 
9  ter vergelijking: "turn on, tune in, drop out" (Timothy Leary, 1967), of: Aristoteles versus Diogenes van Sinop 

 
10  volgens de legende was Zhuang Zi eens aan het vissen toen hij door twee gezanten werd benaderd 

      zij meldden dat de koning hem wilde benoemen tot de nieuwe minister van binnenlandse zaken 

      Zhuang Zi bleef rustig door vissen en antwoordde zonder om te kijken: 

"Ik heb gehoord dat er in Chu een heilige schildpad is die al drieduizend jaar dood is. De koning bewaart hem, in 

 doeken gewikkeld, in een korf in de vooroudertempel. Waar zou deze schildpad de voorkeur aan geven: dood te 

 zijn en vanwege zijn overgebleven botten vereerd te worden, of te leven en met zijn staart door de modder te slepen?" 

      de twee gezanten antwoordden: "Hij zou liever leven en met zijn staart door de modder slepen." 

      daarop zei Zhuang Zi: "Ga weg! Ik zal met mijn staart door de modder slepen!" 

 
11  vgl. Nagarjuna's leer van de leegte (sunyata) en de onvatbare aard van de werkelijkheid (pratitya samutpada) 

 
12  typisch Zhuangzi om een prins de essentie van het leven te laten ontdekken door een kok 

 

 


