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3]   China: confuciansime 
 

 

 

 

 

 

vanuit ons westen is 'oosterse filosofie' allemaal 'oosters', gezien de topografie 

maar daarbij verontachtzamen we een belangrijke factor: taal / cultuur 

net als Germaans, Romaans, Slavisch, Keltisch en Farsi zijn de honderden Indiaas-Arische talen ook Indo-Europees 

het Sanskriet (veda's) kent vele woorden die verwant zijn aan onze taal, en niet aan het Chinees 

de Sino-Tibetaanse talen hebben een andere oorsprong, en dus wereldbeeld (zie: Sapir-Whorf-hypothese) 

 

 

ontologie (= zijnsleer) 

 

verandering / vergankelijkheid (onstaan-vergaan / worden-verworden) is in diverse culturen geproblematiseerd 

men heeft veelal gezocht naar constanten (stabiel, onveranderlijk, oneindig: de ziel, platoonse VORMEN, God) 

in het Chinese denken speelt dit geen rol: de werkelijkheid is de wereld zoals we die kennen: veranderlijk 

deze veranderlijkheid is niet negatief, maar wordt positief gewaardeerd, en aangeduid met dao / tao: de weg 

dit metafysische concept ligt ten grondslag aan het confucianisme, taoïsme en andere Chinese filosofie 

het is de alomvattende, uit zichzelf bestaande, tijdloze bron en bestemming van alles, zonder begin of einde 

yin & yang (schaduw & licht) representeren alle tegenstellingen in de wereld, en komen voort uit dao / tao 

 

ook in de westerse filosofie is er een alomvattende, uit zichzelf bestaande, tijdloze bron en bestemming van alles 

maar deze werd sinds Plato altijd transcendentaal gedacht, als het boven-natuurlijke / goddelijke 

de waarneembare, natuurlijke werkelijkheid werd gezien als afgeleide: een imperfecte kopie 

in tegenstelling tot de westerse ontologie is dao / tao een actieve en holistische duiding van de wereld: 

alles hangt met alles samen, is verwikkeld in diverse processen, en dus alles is veranderlijk 

dat impliceert dat onze kennis over de wereld nooit absoluut / objectief is, maar altijd beperkt en voorwaardelijk 

we kunnen ons waarnemend / interpreterend subject nooit los maken van de context waar we deel van uitmaken 

objectieve, universele kennis is onmogelijk; alle kennis is perspectief- en context-gebonden 

 

i.p.v. objectieve theorieën / Waarheid (Europese metafysica) denkt de Chinese cultuur in termen van analogie 

omdat er geen subject/object-scheiding is, wordt er ook niet gedacht in termen van objectieve verklaringen 

veeleer wordt gebruik gemaakt van verhalen, die een overeenkomst bieden, gegeven een context 

de interactie tussen de mens en zijn omgeving / situatie bepaalt het waarheidsgehalte van zijn benadering  

dit is een dynamisch gebeuren: waarheid is iets dat zich aandient / openbaart / bewijst als waar(devol) 

m.a.w: het verhaal is geen theorie, geen kant-en-klare oplossing voor een model-probleem 

het moet de vraag losmaken: "wat heeft dit verhaal mij te bieden / te maken met mij / met mijn situatie?" 

 

de Yi jing of I Tjing (boek der veranderingen) is een orakel-boek daterend uit ± de 7e eeuw v.Chr. 

het werkt volgens deze ('inter-actieve') methode van analogie (jezelf herkennen in het verhaal) 

het boek schrijft niet voor wat te doen in een bepaalde situatie, daar moet je zelf achter komen 

(dat kan ook niet anders: er is geen contextloze oplossing of Waarheid in een steeds veranderende wereld) 

de I Tjing geeft je alleen handvatten / inspiratie voor mogelijke acties; vergelijkbaar met tarot, astrologie, etc 
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persoonlijke commitment, verbeelding en inleving spelen dus een belangrijke rol  1 

problemen in het leven komen vaak voort uit aspecten van de realiteit die je verontachtzaamd hebt 

je wordt dus gedwongen jezelf te bezien in relatie (analogie) tot de realiteit / anderen 

➢   niemand is uniek, want iedereen loopt tegen dezelfde ‘dingen’ aan die het leven met zich mee brengt 

➢   iedere persoon / situatie / problematiek is uniek, want alles is een contingent gebeuren 

jij bent in het hier en nu, en krijgt door iets / iemand anders inspiratie om je perspectief bij te stellen 

 

 

drie hoofd-stromingen in de Chinese cultuur (confucianisme, daoisme, boeddhisme) zijn gebaseerd op dit inzicht: 

➢   daoisme benadrukt daarbij onze eenheid met de natuur / het universum (dao & qi) 

➢   confucianisme benadrukt de menselijke ervaring, sociale relaties, cultuur, organisatie, etc 

confucianisme is meer een vorm van humanisme; het gaat om mensen en hun samenleven 

voor beide stromingen geldt dat we verbonden zijn met een groter geheel, in steeds veranderende betrekkingen 

 

 

Confucius (551-479 v.Chr.) 

 

Confucius was voor de Chinese filosofie wat Socrates was voor de Griekse filosofie 

beide waren kritische, dialectische redenaars, hun focus lag op de ethiek, en ze waren praktijk-gericht 

net als Socrates heeft Confucius niets geschreven, en heeft geen systematische filosofie ontwikkeld 

de naam Confucius is de Latijnse verbastering van het Chinese ‘Kong Fuzi’ (meester Kong) 

men sprak in China niet van filosofen, maar van meesters (zi / tze / zhou / tzu / dsi / tse = meester) 

 

Confucius leefde tijdens de Lente- en Herfstperiode (722-481 v.Chr.), een tijd van politieke en sociale onrust 

warlords streden om macht; tijdens deze periode brokkelde de macht van de Zhou-dynastie af 

 (een feodaal rijk waarin de koning een sacrale positie had en over een aantal vazalstaten heerste) 

 

China zag zichzelf als het Rijk van het midden: de 'beschaving'; daarbuiten woonden de barbaren 

maar deze staten begonnen steeds meer macht voor zichzelf op te eisen en brachten legers op de been 

uiteindelijk leidde dit tot de grootschalige burgeroorlogen van de Periode der Strijdende Staten (5e-3e eeuw v.Chr.) 

 

Confucius zag in zijn tijd cultureel & moreel verval: decadentie, wantrouwen, machtspolitiek, cynisme, etc 

hij was een moraal-ridder: hij nam het op voor beschaafde omgangsvormen en normbesef 

hij zag zichzelf als doorgever / uitlegger van traditie, niet als profeet van een nieuwe waarheid 

hij wilde de beschaving redden door terug te grijpen op tradities: "ik ben een doorgever, geen uitvinder" 

 

het Zhou-rijk stond model voor de ideale samenleving; m.n. het staatje Lu,waar hij geboren en getogen was 

alle inwoners van Lu kenden hun plaats, waren altijd tevreden, en leefden in vrede en volgens de wet 

de stichters van de Zhou-dynastie (Wen, de beschaafde, en Wu, de krijger) stonden model voor de ideale leider 

Confucius identificeerde zich met de hertog van Zhou, die als regent optrad voor de zoon van koning Wu 

de klassieke cultuur (de normen & waarden van de Zhou-dynastie) moesten in ere hersteld worden 

 

Confucius ambieerde een politieke carrière en schopte het tot 1e minister van Lu 

na zijn ontslag reisde hij door diverse Chinese staten, vergezeld door een klein groepje leerlingen( o.a. Yan Hui) 

Confucius' leer is na zijn dood opgetekend door volgelingen in de 'Analecten' (analecta: Lunyu); 

een verzameling van 499 uitspraken + anekdotes & dialogen 
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in het latere confucianisme spelen 'de vijf klassieken' een centrale rol 2 

➢   het Boek der Oden: bestaat uit lofzangen op de koningen Wu en Wen 

➢   de Documenten: toespraken van wijze vorsten die als inspiratie kunnen dienen voor rechtvaardig bestuur 

➢   de Lente- en Herfst-annalen: beschrijft beknopt en chronlogisch gebeurtenissen tussen 722-481 v.Chr. 

➢   de Riten: waarin ‘de juiste omgangsvormen’ staan beschreven 

➢   de Yi jing: het klassieke orakelboek dat inzicht in de werking van de kosmos / dao biedt 

 

Confucius reageerde op de politieke realiteit; is eerder sociale filosofie / ethiek, dan kosmologie / ontologie 

terug naar de geciviliseerde samenleving / beschaving was daarbij het devies (conservatief / reactionair) 

de centrale vraag daarbij was: wat is de weg / manier? (dao) 

dit was voor hem een praktische vraag, geen theoretische: leven = ambacht = oefenen & trainen 

 

in het volksgeloof speelden de hemel, demonen en geesten van voorouders een grote rol 

de hemel was een onzichtbare, morele instantie die goed gedrag beloonde en onjuist gedrag bestrafte 

de meeste intellectuelen in de Lente- en Herfstperiode stonden sceptisch tegenover dit geloof 

ook Confucius was niet geïnteresseerd in religieuze of metafysische discussies over het goddelijke 

"Zilu vroeg hoe men de geesten moet dienen. De Meester zei: “Je kunt de mensen nog niet eens dienen, 

hoe kun je dan de geesten dienen?” Hij vroeg: “Mag ik dan vragen naar de doden?” 

De Meester zei: ‘Je begrijpt het leven nog niet eens, hoe wil je dan de dood begrijpen?" 

 

Confucius' filosofie is in de eerste plaats aards, praktisch en sociaal-maatschappelijk georiënteerd 

voor het leiden van een moreel hoogstaand leven is kennis van het bovennatuurlijke geenszins noodzakelijk 

hij stelt simpelweg vast dat de wereld bestaat en dat de mens erin moet leven; geen metafysische twijfels dus 3 

de juiste weg voor de staat en het individu ligt in het volgen van de dao en het cultiveren van ren 

➢   je moet niet focussen op het resultaat (en daar handelingen / beleid bij zoeken) 

➢   je moet focussen op de weg (dao), op Li, op de regels, de procedures 

niet het doel (heiligt de middelen), maar de weg (methode, deugd) moet centraal staan: het juiste i.p.v. het goede 

 

dao verwijst behalve naar de aard van de natuur (logos), ook naar de manier om te handelen (deugd-ethiek) 

d.w.z: zowel de manier waarop de staat moet worden bestuurd, als de correcte levenshouding van het individu 

oftewel: de manier om jezelf te ontwikkelen tot een bloeiend persoon die participeert aan het leven met anderen 

de mens is een sociaal wezen, dus deugdelijk handelen t.a.v. familie, staat en wereld resulteert in geluk 

Confucius geloofde (net als Aristoteles) in de eenheid der deugden: de ene deugd complementeert de andere 

 

deugdzaamheid en oefening / training in zelfbeheersing spelen een centrale rol in de ethiek van Confucius 

de stappen die men doorloopt zijn: intentie (zhi) - educatie (xue) - kennis van het hemelse mandaat (Tianming) - 

doen wat er van je verlangd wordt (yu) - het goede / juiste doen uit eigen wil / overtuiging (yi) 

"met vijftien jaar was ik gericht op studie; met dertig stond ik stevig op mijn benen; 

  met veertig twijfelde ik niet meer; met vijftig begreep ik de opdracht van de hemel; 

  met zestig was het oor volgzaam; met zeventig volgde ik de wensen van mijn hart 

  zonder over de schreef te gaan" 

dus: de mens moet zijn leven lang naar deugdzaamheid streven, zich trainen in zelfbeheersing, 

totdat hij dit gedrag spontaan en vol plezier in praktijk brengt (vgl. Aristoteles) 

"pas met de dood komt de weg tot een einde, is dat niet lang?" 
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confucianistische deugden 

 

➢   chung = 'de leer van het midden' (vgl. Boeddha / Aristoteles) vormt de basis voor alle deugden 

      niet neigend naar het ene extreme, noch naar het andere: zelfbeheersing leidt tot balans & harmonie 

      naast zelfbeheersing is het je eigen maken van de juiste oordeelsvorming belangrijk: 

      kunnen inschatten in welke situatie je welke deugd op welke wijze tot uitdrukking laat komen 

 

 

3 aan elkaar verwante traditionele deugden: zhong, xiao en junzi 

 

➢   zhong = opofferingsgezindheid, loyaliteit aan gezag / vrienden / familie 

 

➢   xiao = gehoorzaamheid / bescheidenheid / respect voor ouderen / familie / voorouders 

de kern en het begin van deugdzaamheid is gelegen bij de familie (vgl. het verhaal van Oprecht, onder 'yi') 

de familie staat model voor alle sociale relaties en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

als je een goed familielid bent (je plaats weet), draag je al bij tot het grotere maatschappelijke goed 

m.a.w: de familie (niet slechts het gezin) als hoeksteen van de samenleving 

een lid van een familie waarin xiao afwezig is veroorzaakt problemen in en buiten de familie 

  onze opvoeding begint in de familie, dus een probleem-familie leidt tot ontspoorde jongeren 

  wederkerigheid: ouders zorgen voor hun kinderen, daarna andersom 

xiao is geen opoffering / zelf-verloochening, maar onderdeel van de weg naar zelf-ontplooiing 

de familie is de plek waar mensen elkaar in relatieve veiligheid (op)voeden, inspireren, terechtwijzen, etc 

binnen de familie ken je elkaar, en dus heb je het meest aan je familie qua vorming, eerlijke kritiek, etc 

elk kind heeft een ander temperament, en binnen de familie wordt dat herkend, en op ingespeeld 

 

➢   junzi = beschaafdheid / nobelheid 

volgens de traditie sloeg junzi op de adel, maar voor Confucius verwijst het naar innerlijke beschaving 

nobelheid zou niet moeten berusten op afkomst, maar op moreel voorbeeldig gedrag 

dus: beschaafd, zoals een 'heer' / 'gentleman'... niet perse als iemand uit de aristocratie 

iemand die continu zijn medemenselijkheid (ren) probeert te ontwikkelen en hierdoor moreel superieur is; 

t.o.v. de mens die geen manieren en compassie kent en alleen voor zichzelf en zijn eigen roem, macht of geld leeft 

als iemand zichzelf, zijn denken en handelen cultiveert, vormt naar de dao, wordt hij een gentleman 

educatie speelt daarbij een cruciale rol; m.n. de klassieken verschaffen rolmodellen, een fundering van waarden 

ook leren we van de geschiedenis door scholing in de klassieken, doordat we onze eigen tijd in perspectief zien 

dus: zelf-cultivatie en het trainen van uitmuntendheid en deugdelijk oordelen a.h.v. rolmodellen 

de leerling-meester relatie was dus ook zeer belangrijk 

 

hoewel iedereen in principe in staat is om deugden als rechtvaardigheid en medemenselijkheid te ontwikkelen, 

vond Confucius dat zijn leer primair in praktijk kon worden gebracht door de elite; niet door ongeletterde boeren 

 

ook het begrip ‘deugd’ kreeg een nieuwe betekenis: 

dat had traditioneel een magische bijklank: het verwees naar autoritair charisma en macht 

bij Confucius gaat het om het ontwikkelen van goede karaktertrekken, die zich uiten in het juiste gedrag 

deze accent-verschuiving in de betekenis van ‘edele’ en ‘deugd’ toont dat Confucius niet alleen een doorgeefluik is: 

hij interpreteert de traditie op een nieuwe, revolutionaire wijze 
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Ren = rechtschapenheid, oprechtheid, eerlijkheid, goedhartigheid, (mede)menselijkheid 

ren is de basis-deugd en de hoogste deugd, datgene wat ons onderscheidt van dieren 

het is een algemene humane eigenschap die alle mensen delen, voorbij hun eigenbelang 

maar ren dient wel gecultiveerd te worden, en wel middels gebruiken / rituelen (Li) 

ren heeft sterke connotatie met shu = je bekommeren om anderen, consideratie, wederkerigheid 

"Zigong vroeg: “Is er een woord waarnaar men gedurende zijn hele leven kan handelen?” 

 De Meester zei: “Dan is het wel ‘wederkerigheid’... 

 Wat je voor jezelf niet wilt, leg dat ook niet op aan anderen."  4 

iemand die zijn menselijkheid geheel heeft gerealiseerd, wordt door Confucius een wijze (sheng) genoemd 

zulke exceptionele, moreel volmaakte individuen worden maar eens in de 500 jaar geboren (vgl. bodhisattva) 

 

behalve ren moet de edele ook deugden ontwikkelen als: 

rechtvaardigheid, plichtsbetrachting, bescheidenheid, soberheid, recht door zee zijn en beloften nakomen 

 "de edele probeert niet zich vol te eten, noch probeert hij comfortabel te wonen; 

   hij is snel van handelen, maar voorzichtig met zijn woorden" 

 

zo verheft de edele zich boven het volk of ‘de kleine man’, die zich niet met morele be-schaving bezighoudt 

de edele probeert zijn innerlijk te vervolmaken, terwijl de ‘kleine man’ alleen achter doelen buiten zichzelf aanrent 

 

ren betekent niet dat je iedereen gelijkwaardig moet behandelen: sociale hiërarchie is doorslaggevend 

de maatschappij moet hiërarchisch geördend zijn, en de machtsverhoudingen moeten duidelijk zijn 

maar de machthebbers (koningen, vaders) zijn daarbij wel morele verantwoording schuldig 

als iedereen conform zijn plaats / functie zou handelen, zou sociale wanorde vanzelf verdwijnen 

 

 

Li : de edele is zich van deze hiërarchie bewust: hij behandelt iedereen overeenkomstig zijn positie 

hierbij volgt hij li (een centrale notie in de Chinese cultuur al van vóór Confucius) 

oorspronkelijk: de manier waarop rituelen moesten worden uitgevoerd (vgl. dharma in het brahmanisme) 

later: de beschaafde omgang tussen mensen en staten (omgangsvormen, diplomatie) 

bij Confucius verwijst li naar hoffelijke omgangsvormen: zo brengt men zijn medemenselijkheid (ren) in praktijk 

men doet dit niet omdat men zich gedwongen voelt om li te volgen, maar omwille van de morele beschaafdheid zelf 

 

Li = culturele gebruiken, omgangsvormen, sociale conventies, beschaving, rituele praxis, traditie, etiquette 

mensen dwingen tot gehoorzaamheid d.m.v. machtsuitoefening zorgt voor verwijdering of zelfs sabotage 

mensen verleiden d.m.v. rituelen (beschaving / cultuur) zorgt voor toenadering en verbroedering 

regels / rituelen / beleefdheidsvormen zijn het medium waarbinnen de deugd zich vormt 

rituelen bevestigen en onderhouden gemeenschapszin; bijv. groeten, proosten, etc. 

ze laten ook zien wie we zijn in relatie tot een andere persoon (zoenen, hand schudden, geen van beide?) 

zo worden sociale structuren binnen de samenleving geuit en gereproduceerd en ontstaat beschaving 

want het is van essentieel belang dat ieder zijn rol, taken en plaats weet in die sociale structuur 

 

rituelen vormen een vocabulaire voor non-verbale communicatie  5 

als je deel uitmaakt van een cultuur spreek je ook de taal van de non-verbale communicatie 

Li is dus niet zozeer ritueel in westerse betekenis, maar meer cultuur, een gebruik, een teken van beschaving 

vgl: "heb je geen manieren geleerd?" / "wanneer in Rome, doe als de Romeinen" (st. Ambrosius van Milaan) 
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rituelen geven dus handvatten om de sociale situatie vorm te geven, op basis van traditie / conventie 

zonder handvatten zouden we onthand zijn: hoe kun je jezelf, je gevoel / intentie (inhoud) uiten zonder vorm? 

in tijden van instabiliteit en onzekerheid is het dus des te belangrijker tradities / rituelen hoog te houden 

om een rol te spelen heb je zowel een script nodig, als acteurschap (om er invulling aan te geven) 

confucianisme is zo'n script, dat een manier (weg / dao) toont om jezelf te oriënteren t.o.v. anderen 

in tegenstelling tot het progressieve westerse denken vormen rituelen dus een hoeksteen van de samenleving 

dit maakt het confucianisme tot een deugd-ethiek of rol-ethiek, enigzins vergelijkbaar met die van Aristoteles: 

"de mens is van nature een sociaal wezen (zoön politikon)", en behoeft dus sociale normen 

 

daoïsme is maatschappij-kritisch, en hekelt deze formalistische kijk: het zou te weinig oog hebben voor intenties 6 

maar bij rituelen gaat het niet alleen om de vorm / wat je zegt, maar ook hoe je het zegt: stevige handdruk, of niet? 

formaliteiten en uiterlijkheden zijn een vehikel / medium, maar behoeven nog wel een persoonlijke invulling 

een "hallo, hoe gaat het?" en dan weglopen volstaat niet; je moet betrokken zijn op de situatie 7 

m.a.w: inhoud heeft weliswaar vorm nodig, maar ook andersom: 

om li inhoud / betekenis te geven (niet alleen formaliteit te laten zijn) heb je wat anders nodig: yi 

 

 

Yi = rechtschapenheid / geëigendheid / welgevoeglijkheid / gepastheid 

de morele dispositie om het juiste te doen in een (publieke) situatie 

terwijl li verwijst naar gebruiken in algemene zin, is yi de toepassing er van in concrete situaties / relaties 

niet ‘rechtvaardig’ in westerse zin (als algemene morele regel / categorische imperatief), maar als gepastheid: 

bijv: iemand terecht wijzen is goed, maar niet voor een zoon om zijn vader publiekelijk terecht te wijzen 

li & yi hebben betrekking op hetzelfde, maar zijn niet het zelfde... 

 

in de Lunyu (annalekten) staat het verhaal van Oprecht 

Oprecht gaf zijn vader aan bij de autoriteiten inzake diefstal; volgens Confucius niet onterecht, maar wel onjuist: 

de vader-zoon relatie is namelijk belangrijker dan sociale conventies aangaande eigendom en diefstal 

morele juistheid van een handeling is dus niet abstract, maar context-afhankelijk en persoonsgebonden  8 

 

een ander aspect van yi = toeëigening / internalisatie van li, en tegelijkertijd expressie / uitdrukking van ren 

namelijk door spirituele aanwezigheid, liefde, toewijding en overgave aan de vorm / het ritueel 

bijv: een handdruk moet meer zijn dan een uiterlijke, fysieke handeling; er moet iets (persoonlijks) gebeuren 

een uitgestoken hand is geen deurkruk, maar een uitnodiging tot kennismaking; vereist dus profilering: 

wie ben je? wat is je sociale plaats? wat is je persoonlijkheid? wat is je gemoedstoestand? etc 

zonder inleving / tegenwoordigheid van geest raken rituelen gefossiliseerd, uitgehold, betekenisloos  9 

elk persoon en elke generatie moet zich de rituelen (gewoontes, tradities) eigen maken en er inhoud aan geven 

trouwerijen en begrafenissen zijn rituelen, maar zonder persoonlijke inhoud betekenisloos 

ritueel & traditie staan dus niet tegenover ‘jezelf zijn’, beide moeten elkaar aanvullen; op elkaar 'passen'  

 

de westerse ethiek heeft de afgelopen eeuwen geprobeerd rationele handelings-imperatieven te formuleren: 

universele regels die voor iedereen ten alle tijden en op alle plaatsen van toepassing zijn 

het confucianisme & taoïsme bepleiten ethisch particularisme: het hier & nu vraagt om een unieke benadering 

het universalistische 'wegdenken' van het hier & nu is een belediging en schending van de betrokkene(n) 

wederom: geen algemene regels, maar analogieën waar je lering uit moet trekken m.b.t. de situatie 

sociale relaties tussen mensen worden gemaakt en gebroken in het hier & nu, dus geen universele regels 

de specifieke dynamiek van elke situatie vereist eigen invulling 
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ren is een voorwaarde voor yi: met liefde, oprechtheid en toewijding iets doen 

d.m.v. ren wordt li (rituelen) nieuw leven ingeblazen; zonder ren blijft li koud, hol en leeg 

zonder ren zou alles betekenisloos zijn, de mens cynisch worden, en de samenleving desintegreren 

(iets wat Confucius meende te zien gebeuren, vandaar zijn aanvullingen op li) 

ren is voor een keizer hetzelfde als voor een vader: oprecht / liefdevol handelen in het belang van je volk / familie  10 

 

dus: Li   = de uiterlijke culturele vormen / normen / rituelen die een samenleving karakteriseren en dragen 

           tegenovergestelde van lompheid, ongemanierdheid, ruwheid, cultuurloosheid, platheid 

 ren = de liefde, zorg en toewijding die het menselijk handelen waarde en betekenis geeft 

           tegenovergestelde van cynisme, nihilisme, gemakzucht, zorgeloosheid 

 yi   = gepastheid en oprechtheid in concrete situaties / relaties, waarin ren inhoudt geeft aan li 

          tegenovergestelde van achteloos, afwezig, onoprecht, halfbakken, 'met de franse slag' 

 

 

deze deugden vormen een driehoek van relaties 

 ren ↔ yi   =   algemeenheid ↔ particulariteit 

 ren ↔ li     =   inhoud ↔ vorm 

 li    ↔ yi     =   ritueel ↔ discipline & toewijding 

 

de relaties tussen de deugden stellen de jeugd / mens in staat om te leren; zich dingen eigen te maken 

zo worden allerlei aspecten van het leven ‘menselijk’ gemaakt; een vorm van kunst 

 

 

‘meta’-deugden 

 

zhi (wijsheid / inzicht / realiseren van ren) en yong (morele moed) worden bereikt door training, ervaring en verfijning 

terwijl ren een in 1e plaats een horizontale kracht is, leidt het de mens ook omhoog tot zhi (verlichting / wijsheid) 

ren staat bij Confucius (meer dan later, bij Mencius) ook voor voorbeeldigheid, nastrevenswaardigheid 

dus confuciaanse deugden maken van de mens waarlijk een waarachtig, echt mens (vgl. Aristoteles' harp-speler) 

ren & zhi zijn dus de realisatie / verwerkelijking van het menselijk potentieel (humanisme) 

 

de = innerlijk karakter, essentie, functie, kracht, potentie, charisma, integriteit, deugd, kwaliteit (Grieks: arete) 

een heerser met 'de' heerst succesvoller dan een heerser die heerst d.m.v. uitoefening van macht 

de 1e is (of wordt ervaren als) legitiem (Nelson Mandela, Gandhi), de 2e als een dictator 

 

invloed zonder dwang is het ideaal voor een heerser; dus een voorbeeld (ster) zijn, geen knuppel 

de vorst dient dan ook de meest deugdzame persoon in het rijk te zijn 

hij hoeft niet intellectueel of praktisch begaafd te zijn, maar hij moet luisteren naar de dao en ren cultiveren 

door zijn deugd vormt hij een voorbeeld voor zijn onderdanen, die hem daarom vrijwillig en uit liefde gehoorzamen 

zo zal er vanzelf orde in het rijk ontstaan; de vorst hoeft niets te doen (geen macht uit te oefenen, alleen gezag) 11 

dus: geen opportunistische machts-politiek, maar doen wat gedaan moet worden, ongeacht de consequenties 

"Als u het goede begeert, dan zal het volk goed zijn. De deugd van de edele is als de wind, 

 en de deugd van de kleine man is als het gras. Als de wind over het gras strijkt, moet het gras buigen" 
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zhengming / cheng-ming: rectificatie van namen 

sociale wanorde komt voort uit het verkeerd interpreteren van de werkelijkheid door verkeerd taalgebruik 

als woorden / namen niet in overeenstemming zijn met de werkelijkheid verwordt de taal 

zo ontaardt de cultuur; mensen zullen niet weten hoe te handelen / zich te gedragen 

correct taalgebruik leidt tot helderheid omtrent de werkelijkheid, en de sociale verhoudingen 

zonder rectificatie van namen (een gestandaardiseerde taal) zullen er verschillende werelden / culturen ontstaan 

namen / woorden zijn moreel beladen: en moeten sociale relaties en situaties correct weergeven 

 

de sociale positie / functie van de mens ligt besloten in zijn ‘naam’ 

zo heeft de naam ‘vader’ de morele implicatie dat hij goed voor zijn kinderen moet zorgen, 

terwijl de naam ‘zoon’ betekent dat hij zijn vader dient te gehoorzamen 

"laat de vorst een vorst zijn, de minister een minister, de vader een vader en de zoon een zoon" 

d.w.z: een heerser moet heersen, een moeder moet moederen, een zoon/dochter moet gehoorzamen, 

en een (biologische) vader moet dus ook (in sociaal-pedagogisch opzicht) een vader zijn 

dus: het beestje bij de naam noemen, en de functie uitoefenen van wat de term in essentie betekent 

 

Confucius stelt dat mensen in zijn tijd niet meer in overeenstemming met hun ‘naam’ handelen 

de mens moet er naar streven om de essentie van zijn maatschappelijke rol te verwezenlijken 

Confucius benadrukt daarbij dat leiders / ouders het respect van hun kinderen / volk ook moeten verdienen 

als deze wederkerigheid ontbreekt, kan de sociale hiërarchie niet goed functioneren 

 

ook hierin speelt yi een rol: onze taal moet ‘in sync’ zijn met de (sociale) realiteit 

correct spreken is niet slechts een formele aangelegenheid: context is ook hier belangrijk 

taal is zowel een gereedschap als een traditie; betekenis moet voortdurend her-gesticht / aangepast worden 

alleen door het voortdurend toepassen /  in praktijk brengen ontstaat inter-subjectiviteit en sociale cohesie 

 

Confucius vond nauwelijks gehoor bij de vorsten aan wie hij zijn diensten als politiek adviseur aanbood 

toch is zijn invloed op de filosofische en staatkundige geschiedenis van China enorm 

de grote keizerlijke dynastieën na zijn dood werden vrijwel allemaal volgens confucianistische principes bestuurd 

(tot de stichting van de Volksrepubliek China in 1911) 

 

 

Mencius (371-289 v.Chr. / lente- en herfst-periode) 

Mencius is de latijnse naam voor Mengzi / Meng-tse (=meester Meng) 

terug naar de tijd van voor de rivaliserende staten bleek onmogelijk; de oude beschaving was in verval geraakt 

in de analecten (Confucius) ligt nog vrij veel nadruk op de procedurele, formele kant van rituelen 

Mencius legt meer nadruk op ren en yi dan op li: het gaat meer om de interne mens (intenties) dan de externe vorm 

ook ren betekent voor Mencius meer goedhartigheid, vriendelijkheid en compassie dan rechtschapenheid 

wordt soms de idealistische school genoemd, vanwege het geloof in het goede van de menselijke natuur 

net als Confucius keert hij zich tegen Motsi (dat je gebruik moet maken van kennis omtrent menselijke drijfveren) 

hij gelooft in de neiging van de mens om goed te doen, deugdelijk te zijn 

 

mensen hebben xin (shin / sjin) = hart-ziel (hart + gevoel + bewustzijn + intelligentie) 

xin = tegelijkertijd een gevoelsinstantie, een rationele of delibererende instantie en een morele instantie 

daarin is ren (compassie / medemenselijkheid) gelegen 



38 

 

"waarom ik zeg dat alle mensen een hart hebben dat het lijden van anderen niet verdraagt, is het volgende. 

Als mensen een zuigeling zien die dreigt in een put te vallen, dan hebben ze een gevoel van bezorgdheid / 

medelijden. Het is niet omdat zij in de gunst willen komen bij de ouders van de zuigeling; het is niet omdat zij 

geprezen willen worden door dorpsgenoten en vrienden; het is niet omdat ze het stemgeluid van het kind niet 

verdragen"  - Mencius 

 

het xin is onderverdeeld in 4 kiemen (duan): 

"Het gevoel van medelijden is in alle mensen aanwezig. Het gevoel van schaamte en afkeer, het gevoel van 

eerbied en respect, het gevoel van goed en kwaad zijn eveneens in ieder aanwezig. Het gevoel van 

medelijden / compassie leidt tot medemenselijkheid, het gevoel van schaamte leidt tot plichtsbetrachting / 

loyaliteit, het gevoel van eerbied / respect / bescheidenheidleidt tot welgevoeglijkheid / gepastheid, het gevoel 

van goed en kwaad leidt tot inzicht / wijsheid"  - Mencius 

 

de 4 kiemen (duan) zijn aangeboren menselijke eigenschappen; ren, yi, li en zhi zijn nog te cultiveren deugden 

angst en begeerte zijn ook menselijke eigenschappen, maar niet typisch menselijk: we delen ze met dieren 

xin en de 4 duan zorgen ervoor dat mensen niet als dieren gelokt en gedwongen hoeven te worden (vgl. Mozi) 

ieder mens kan m.b.v. opvoeding en educatie een uitmuntend mens worden 

Mencius was door zijn optimistische mensbeeld in zijn eigen tijd van politieke en sociale onrust niet erg populair 

 

 

Xunzi / Xunxi / Hsun-tse (meester Xun; 310 - 215 v.Chr.) 

Xunzi leefde in een nog instabielere periode 

hij bekleedde een hoge positie, maar de liquidatie van zijn heer maakte een eind aan zijn carrière 

hij is minder optimistisch, en meer pragmatisch; vandaar dat zijn denken geduid wordt als de realistische school 

heersers moeten in de 1e plaats zorgen voor stabiliteit en voorzien in basale behoeften: voedsel & veiligheid 

 

hierin lijkt Xunzi op Motzi & de mohisten: ook zij waren pragmatisch en resultaat-gericht qua orde en stabiliteit 

hiërarchie, dwang en straf zijn voor beide benaderingen belangrijk om de neuzen in dezelfde richting te krijgen 

maar de mohisten (gefixeerd op sociale orde en resultaten), onderschatten de importantie van rituelen 

Xunzi was, ondanks zijn aversie tegen bijgeloof (voorouder-verering e.d.), pleitbezorger voor rituelen 

rituelen geven uitdrukking aan natuurlijke emoties, en kanaliseren die in een gecontroleerde vorm 

muziek speelt daarbij een belangrijke rol: muziek brengt een gevoel van harmonie tussen rangen en groepen 

ook brengt het de aandacht van mensen bijeen, en creëert het een gezamenlijke focus op het hier & nu 

 

daarbij meent Xunzi dat eerlijkheid en oprechtheid cruciaal zijn voor een stabiele sociale orde 

de staat heeft verantwoordelijkheid voor de minder bedeelden, en er moet een grens zijn voor belasting (10%) 

de juiste mensen op de juiste posities betekent voor hem meritocratie en afschaffing van erf-opvolging 

een heerser die de juiste mensen op de juiste plek heeft hoeft weinig te doen aan dagelijks management 

 

het grote verschil met Mencius, en overeenkomst met Motzi, is het mensbeeld 

Xunzi meent dat zonder prikkels van buitenaf ieder zijn eigen belang nastreeft 

mensen zijn egoïstisch; hebben begeerten / verlangens, wat leidt tot strijdige belangen en conflict 

mensen hebben prikkels, stimulering, cultivering en educatie nodig om ze te vormen tot saamhorige burgers 

bij Mencius ging dat bijna als vanzelf: mensen streven van nature naar saamhorigheid en deugd 

maar qua idee over cultivatie van deugden komen Confucius, Mencius en Xunzi sterk overeen: 

morele volwassenheid is iets dat gecultiveerd dient te worden a.h.v. rolmodellen 
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1  misschien heeft dit te maken met Chinese taal / schrift: Chinees laat zich minder eenduidig interpreteren; context bepaalt de betekenis 
 
2  de Vijf klassieken is een verzameling Chinese geschriften, die de kern vormen van de 13 klassieken, canon van het confucianisme 
   deze werken hebben grote invloed uitgeoefend op de Chinese cultuur 
 
3  Confucius hield zich niet bezig met vragen als: ‘wat is de aard van de mens?’ 

    hij liet in het midden of de mens van nature tot het goede of het slechte is geneigd 

    filosofen na Confucius speculeerden wel over de menselijke natuur: 

    volgens Mencius (372-289 v.Chr.) is de mens geneigd tot het goede 

    Xunzi (300-238 v.Chr.) houdt er een negatieve kijk op de mens op na: "de mens is van nature slecht; 

    wat er goed aan is, is aangeleerd; de menselijke natuur heeft vanaf haar geboorte de liefde tot voordeel in zich" 

    Mencius en Xunzi beschouwen meester Kong als hun leermeester, ondanks hun verschillen 

    ook staat Confucius lijnrecht tegenover het utilitarisme van Motsi / Mozi / Mo-tzu (meester Mo: 470-391 v.Chr.) 

    die stelt dat we de menselijke motivaties moeten begrijpen om de samenleving goed te ordenen (= doel) 

    mensen hebben verlangens / behoeften en angsten, en daar kun je als leider op inspelen (= middel) 

    mensen moet rechtvaardigheid en universele gelijkheid bijgebracht worden; sancties spelen daarbij een rol 

    Mozi neigt meer naar een soort behaviouristisch ‘social engineering’ waarbij het resultaat voorop staat 

 
4  Confucius' zilveren regel: wederkerigheid = "wat je jezelf niet toewenst, doe dat ook een ander niet aan" 
    vgl. de gouden regel uit het Oude Testament: "behandel anderen zoals je door hen behandeld wil worden", Tobit / Tobias 4:15 
    Confucius negatieve formulering benadrukt het verschil in positie / persoon / context, 
    en gaat dus uit van een niet-egalitaire samenleving, maar laat tegelijk wel vrijheid & flexibiliteit toe 
 
5  vgl. Rita Verdonk vs. imam Ahmad Salam, 2004; zie:  http://youtu.be/JMq5iMUy07s 
 
6  Confucius bezocht Lao Tse voor advies; deze zei dat hij z'n arrogantie en ambities moest afleggen 
 
7  vgl. een trouwerij: als de bruid en bruidegom alleen de formaliteiten uitvoeren, zonder blijk van betrokkenheid, 
    dan geeft dat de familie waarschijnlijk te denken; het ritueel moet belichaamd worden / inhoud krijgen 
 
8  dat het confucianisme tijdens de culturele revolutie onder Mao (1966-1976) uit de gratie was moge duidelijk zijn 
 
9  vgl. Nietzsche's 'Ewige Wiederkunft des Gleichen' 
 
10  de vergelijking tussen Confucius en Machiavelli die soms wordt gemaakt is dus onterecht 
 
11  "zoekt eerst het Koninkrijk God's en Zijn gerechtigheid en alles zal u gegeven worden" (Matteüs 6:33) 
 

http://youtu.be/JMq5iMUy07s

