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4]   omgaan met onbeheersbaarheid 
 

 

 

onze moderne samenleving wordt geplaagd door (een gevoel van) onbeheersbaarheid en risico's 

het antwoord op deze gevoelens is een roep om meer veiligheid en meer controle 

kennis & informatie vormen de sleutel tot het beheersen van factoren die onze veiligheid bedreigen 

we willen kunnen voorspellen welke risico’s er zijn, wat die kosten, en hoe deze te beheersen / monitoren 

informatie brengt risico’s in kaart, die vervolgens met beleid moeten worden beheerst (= bio-politiek) 

risico’s worden in kaart gebracht, expertise ingewonnen, scenario’s doorgerekend, taskforces opgericht, etc 

 

op politiek vlak worden er beloftes gedaan die de hoop wekken op een ideale toestand, zonder gebreken 

impliciet wordt daarbij naar de bestaande (gebrekkige) werkelijkheid verwezen als zijnde ‘niet normaal’ 

beleidsmakers worden door burgers burgers en media vervolgens afgerekenend op elk incident 

“wat ging er mis? hoe heeft dit kunnen gebeuren? wie was er verantwoordelijk? 

  wat wordt er aan gedaan om dit nooit meer te laten gebeuren?” 

de politiek beantwoordt deze vragen vanuit de media / het electoraat met stringent beleid en extra controle 

 

ook in het de bedrijfsvoering (management) zien we de controle toenemen, en daarmee de administratie 

het monitoren en controleren van zoveel mogelijk processen moet leiden tot meer efficiency 

tegelijkertijd zijn artsen of zorgverleners soms tot wel 40% van hun tijd bezig met administratie 

dit roept de vraag op in hoeverre dit ten koste gaat van de efficiency, en van onze vrijheid en werk-plezier 

critici stellen dat professionals / burgers niet worden gezien als creatieve wezens met praktische ervaring 

zij worden onderworpen (Foucault: assujettissement) aan een controle-systeem dat het disciplineert 

deze wil tot beheersing leidt tot bureaucratie, extra werkdruk, bewustzijns-vernauwing en tunnel-visie 

fouten die hierdoor ontstaan worden ‘gecorrigeerd’ door meer controle (richtlijnen, protocollen, streefcijfers, etc) 

 

moderne maatschappijen worden dus gekenmerkt door een grote mate van controle-behoeftigheid 

deze controle-behoeftigheid verraad een zeker wantrouwen, onzekerheid en angst t.a.v. de werkelijkheid 

burgers, overheden, scholen, verzekeringsmaatschappijen, etc. delen een angst voor het onbeheersbare 

vanuit een behoefte aan zekerheid worden er controle-mechanismen ontworpen die risico’s moeten uitbannen 

wetenschap & technologie (zo is de redenatie) bieden de instrumenten om de werkelijkheid te beheersen 

immers: kennis = macht, en meten = weten 

 

sinds de wetenschappelijke revolutie heeft ons denken zich steeds meer toegelegd op beheersing door kennis 

we proberen de werkelijkheid te ‘vangen’ in begrippen, modellen, theorieën en (natuur)wetten 

we eisen dat kennis waar is, objectief, en universeel geldig, willen we het de status ‘kennis’ verlenen 

deze kennen we een grotere waarde toe dan kennis gebaseerd op subjectieve of persoonlijke ervaring 

ervaring als beleving, of als persoonlijke know-how opgedaan in de praktijk, is nog geen objectieve kennis 

 

in de wetenschappen is ervaring synoniem met empirie: proefondervindelijk (gecontroleerd) vastgesteld 

deze benadering veronderstelt een hypothese, die vervolgens wordt bevestigd, dan wel weerlegd 

er wordt dus uitgegaan van een aanname (vooroordeel), die de verwachtte uitkomst reduceert tot waar/onwaar 

de wetenschappelijke methode is een manier van vragen stellen die eenduidige antwoorden verwacht 

een metafoor hiervoor is niet ‘dialoog met de werkelijkheid’, maar ‘ondervraging van de werkelijkheid’ 

van een open houding, zonder verwachtingen, is in de wetenschappelijke methode geen sprake 
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dit wantrouwen jegens de directe ervaring en hoe deze zich aandient, lijkt typerend voor het westerse denken 

daaronder ligt een wantrouwen jegens het zintuiglijke en subjectieve, dat elke ervaring kenmerkt 

er wordt gezocht naar een waarheid ‘achter’ de gegeven werkelijkheid: een ‘hogere’ / ‘echtere’ waarheid 

dit wantrouwen jegens het zintuiglijke en de directe ervaring kenmerkt de filosofie sinds haar Griekse oorsprong 

 

 

ontologie (zijnsleer): het ‘zijn’ als filosofisch probleem 

een probleem dat al vroeg in de Griekse filosofie opdook is dat van het ‘zijn’ (het werkelijk bestaan van ‘dingen’) 

is wat we waarnemen werkelijk? is de werkelijkheid een eenheid of veelheid? is er continuiteit in het veranderlijke? 

bijv: de 100 biljoen cellen waaruit wij zijn opgebouwd hebben een levensduur varierend van enkele uren tot 8 jaar 

toch lijkt 'ons' lichaam tot op zekere hoogte een 'discrete eenheid die duurzaam voortbestaat in de tijd' 

wij zijn ons niet bewust van alle veranderingen in ons lichaam / brein, en beschouwen ons 'zelf' als constant 

gedachten, emoties, verlangens, etc. die de inhoud vormen van ons bewustzijn zijn een stream of consciousness 

maar is het ‘zelf ’ dat gisteravond naar bed ging hetzelfde ‘zelf ’ dat vanochtend weer wakker werd? 

 

Herakleitos / Heraclitus (540-480 v.Chr.) 

het oer-beginsel is vuur, dat alles verteert maar ook energie levert (een voortdurend worden & verworden) 

de kosmologische harmonie bestaat in een strijd / eenheid der tegenstellingen (vgl. yin & yang) 

"Men moet weten dat de oorlog gemeenschappelijk is en dat recht strijd is en alles gebeurt op grond van strijd 

en noodzaak [...] oorlog is de vader en de koning van alle dingen [...] dag en nacht, winter en zomer, oorlog en 

vrede, verzadiging en honger" 

 

de spanning tussen de tegenstellingen is wezenlijk voor de dynamische kosmische orde 

zonder spanning is er slechts stilstand en desintegratie (vgl. de spanning tussen snaar en boog schiet de pijl) 

dat betekent dat er in wezen geen ‘zijn’ is, alleen een voortdurend veranderen, een worden en verworden 

dingen, ‘zijnden’, entiteiten / identiteiten zijn illusoir; dingen bestaan niet op zichzelf, maar zijn altijd in transitie 

“je kan niet 2x in dezelfde rivier stappen; zowel jij als de rivier zijn alweer veranderd van inhoud” 

 

Kratylos / Cratylus (5e eeuw v.Chr. - leerling van Herakleitos) voegde daar aan toe: 

“je kan niet 1x in dezelfde rivier stappen; zowel jij als de rivier hebben geen identiteit” 

kennis is niet mogelijk als alles continu verandert, en communicatie over die kennis dus ook niet 

de vorm / identiteit wordt door ons gegeven via de taal, en is slechts een conventie; de werkelijkheid is contingent 1 

 

 

Plato (428-347 v.Chr.) 

zocht een manier om de leer van Herakleitos te verenigen met die van de rationalisten (Parmenides, Pythagoras) 

hij heeft de kern van Herakleitos’ flux-theorie verbeeld als: "panta rhei": ("alles stroomt", niets is blijvend) 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is weliswaar veranderlijk en contingent, en kennis is dan dus relatief 

maar ware kennis = kennis van het ware ; het vatten van het algemene, het abstracte (zoals wiskunde) 

het abstracte manifesteert zich in de dingen, maar we kunnen het niet zien (empirisch), alleen inzien (rationeel) 

als we een rond voorwerp zien, zien we nooit een perfecte cirkel, maar die kunnen we ons wel voorstellen 

volgens Plato bestaan er dus twee soorten werkelijkheid: concreet waarneembaar (illusoir) & abstract (echt) 

  perceptie = zintuiglijke waarneming, en dus illusoir, samengesteld/deelbaar, vergankelijk 

  begrip     = niet-zintuiglijk maar begrijpbaar/inzichtelijk, ondeelbaar, onvergankelijk 
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de veranderlijkheid van de wereld van het worden ligt aan de waarneming: een schijn-werkelijkheid 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is contingent: eindig, imperfect, voorwaardelijk, afhankelijk 

in de wereld van de zintuigen gaat alles voorbij en blijft niets hetzelfde: "alles (ver)wordt, niets is..." 

zintuiglijke wereld = inhoud (dimensies ruimte & tijd, materie, lichaam, beweging, vergankelijkheid, imperfectie) 

die werkelijkheid voldoet nooit aan ons begrijpen cq. onze begrippen: is inherent vol tegenstellingen (Herakleitos) 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is schijn, bestaat niet echt; vergelijkbaar met schaduwen en echo's 

 

het abstracte bevindt zich ‘elders’, in een ‘hogere’ werkelijkheid, die niet zichtbaar, maar wel inzichtelijk is 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid is een afgeleide, de ware werkelijkheid is begrippelijk (algemeen) 

deze ware werkelijkheid is de wereld van de Vormen (later: Ideeën), en onderscheid zich van meningen (doxa) 

εἶδος (eidos) en ἰδέα (idea) stammen van het indo-europese woord voor ‘zien’ (als inzien) 

in de ontwikkeling van de Griekse filosofie onderscheiden van φαινόμενα (phainomena, van φαίνω = schijnen) 

 

de transcendentale wereld van de Vormen overstijgt het individu, en bestaat onafhankelijk 

Vormen zijn abstract, stabiel, universeel en enkelvoudig (dapperheid, rechtvaardigheid, rondheid, etc) 

in de ideële wereld der abstracties heerst perfecte orde en permanentie: vorm (wiskunde, begrippen, ziel) 

de Vormen zijn behalve ideëel, ook de ideële vorm van de contingente vormen waarin zij geactualiseerd zijn 

door hun participatie aan de waarneembare werkelijkheid verlenen ze de dingen ook enige mate van stabiliteit 

de Vormen zijn dus niet alleen objecten van kennis, ze verlenen de waarneembare werkelijkheid ook structuur 

"Voor iedere verzameling van dingen die we met dezelfde naam aanduiden, bestaat een Vorm" 

 

de Vorm is de oorzaak van de manier waarop de dingen in de wereld zijn (‘tafel’, ‘bed’, ‘rivier’) 

de dingen zijn afbeeldingen, nabootsingen, schaduwen, onvolmaakte kopieën, exemplaren van de Vormen,  

Vormen zijn de essenties van de dingen, en hebben daarom een ‘hogere’ bestaanswaarde (bestaan ‘echter’) 

kennis van de contingente werkelijkheid is schijn-weten, kennis van de Vormen is ware kennis 

met dit dualisme introduceerde Plato het idee van een transcendentale werklijkheid in de filosofie 

de werkelijkheid van de directe ervaring moest plaatsmaken voor een focus op deze ‘hogere’ werkelijkheid 

(dieper) inzicht in deze ‘hogere’ werkelijkheid betekent abstraheren van het specifieke, momentane gebeuren 

het abstracte denken heeft de westerse filosofie sindsdien gekenmerkt, anders dan de oosterse kennis 

 

 

China: confuciansime & daoïsme 

 

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

confucianisme, taoïsme en ch’an-boeddhisme beïnvloedden elkaar door de eeuwen heen voortdurend 

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

 

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 

 

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

het westerse streven naar kennis gaat over objectiviteit: ware kennis ontstijgt kennis vanuit een perspectief 

er wordt 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 

 

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 

persoonlijke commitment, verbeelding en inleving spelen dus een belangrijke rol  2 

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 

 

 

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

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 ↔ nacht, leven ↔ dood, jong ↔ oud) 
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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 

 

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

   daoisme benadrukt daarbij onze eenheid met de natuur (dao & qi) 

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

      confucianisme is meer een vorm van humanistische ethiek; 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 
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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 

 

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 

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 

m.a.w: we moeten niet streven naar het goede, maar ons handelen motiveren vanuit het juiste 

streven naar het goede veronderstelt utilistisch denken (in termen van doel), het juiste gaat uit van principes 

 

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 

 

confucianistische deugden 

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 

   junzi = beschaafdheid / nobelheid 

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 

ook het begrip ‘deugd’ kreeg bij Confucius 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 (gentleman) 

 

daoïsme & confucianisme 

taoïsme / daoïsme 3 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 deze formalistische kijk: het zou te weinig oog hebben voor intenties 

taoïsten stonden kritisch tegenover confucianistische regelgeving, formalisme en conformisme 

volgens taoïsten bestond de juiste weg niet uit het opleggen van regels, maar uit vrijheid & spontaniteit 
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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 Li (rituelen, traditie en gebruiken), 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 spontaniteit, vitaliteit en kracht geknecht worden 

de confucianistische nadruk op sociale orde en de juiste persoon op de juiste positie is allemaal formaliteit 4 

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

 

 

Taoisme: de leer van streefloos handelen 

 

Lao Zi (rond 6e tot 3e eeuw v.Chr.) 

Lao Zi / Lao Tze / Lao Tse (‘oude meester’ / ‘oud kind’) wordt vaak aangewezen als de stichter van het taoïsme 

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 

 

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 5 

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  6 

 

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 
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"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 

 

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 handelen, 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 & kennis 

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  7 

 

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 
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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 

 

water als metafoor voor de dao 

"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"  8 

"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..." (Lee Jun Fan) 

 

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 terughoudendheid 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 

     dat houdt in: openstaan voor het hier & nu, het moment  9 
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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 (want: 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 

 

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" 10 

"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" 

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.) 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 

 

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

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 

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 

 

 

 

Paul Frissen: De Fatale Staat, 2013  (over de alom interveniërende verzorgingsstaat) 

het populisme is een product van de verzorgingsstaat, en dubbel in haar eisen: 

  het populisme eist meer interventie (de staat moet alle problemen en ongemakken oplossen; en wel nu), 

  maar tegelijkertijd ook minder betutteling / paternalisme (geen verkeersboetes, maar boeven vangen) 

 

de overheid gaat daarom meer controleren en (preventief) interveniëren (machtsuitoefening),  

maar op een onzichtbare manier (bijv: nudging); zonder de schijn van paternalisme (terwijl het dat wel is) 

"meer blauw op straat" is een schreeuw om erkenning, dus om nabijheid / zichtbaarheid van de politiek 

securitisatie en preventie leidt echter niet tot meer nabijheid, maar tot onzichtbaarheid van de overheid / staat 

de staat wordt technocratisch / totalitair (Huxley's Brave New World / Foucault's pan-opticisme) 

"We moeten onze mensen beschermen tegen het gif van de radicalisering... 

  op de schoolpleinen, in de huiskamers, overal waar we kunnen..."  (Lodewijk Asscher; 28-2-2015) 
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als je iets tot probleem benoemd, betekent dat je al aan het nadenken bent over een oplossing 

het geloof in maakbaarheid, is het geloof in kennis / informatie (kennis = macht & meten = weten) 

dus: data  informatie  interventie... maar dit leidt tot onbedoelde gevolgen (lot, tragiek) 

de reflex tot ingrijpen (‘niets doen is geen optie’) is hubris (hoogmoed): de pretentie om ‘de wereld redden’  

niets doen is altijd een optie; niet ingrijpen is ook handelen, en wel de moeilijkste vorm van handelen 

niet ingrijpen als een kind dreigt te vallen is handeling: een pedagogische daad met een rationeel doel 

de terugtrekking is het moeilijkst... “iedereen kan een bom gooien, maar hem onschadelijk maken is moeilijker” 

 

de politiek moet niet alles willen oplossen, depolitiseren / pacificeren, maar juist verschillen accommoderen 

'het politieke' is een strijd-toneel waar geweld is voorbehouden aan de staat, die gebonden is aan de wet 

de afstand (niet nabijhied) tussen burger (gerepresenteerde) en politiek (representatie) is essentieel 

zonder die afstand verwordt het politieke tot het maatschappelijke / sociale (vgl. Arendt) 

politieke representatie is een daad van creativiteit (een kunst, geen wetenschap), en vereist vrijheid 

want politiek gaat om (artistieke) vrijheid, verbeelding, niet om feitelijke representatie (van achterban of feiten) 

politiek is geen toegepaste wetenschap, maar een spel tussen tegenstrijdige belangen / ideologieën 

dat spel moet niet geneutraliseerd worden door een alom aanwezige staat; de staat moet zich afzijdig houden 

de overheid moet zelf geen opvattingen hebben over waarheid, vrijheid, waarden, hoop, het goede leven, etc. 

 

"De gedachte dat de democratie floreert bij de gratie van gedeelde waarden is een van de meest bedrieglijke 

simplificaties waaraan het bestel lijdt. Een democratie kan bijdragen aan sociale cohesie, zeker, maar juist niet 

door dat synoniem te achten aan harmonie, aan consensus, allemaal hetzelfde geloof, allemaal dezelfde 

levensovertuiging of levensstijl. Sociale cohesie kan ontstaan door op een subtiele, maar effectieve wijze om 

te gaan met verschillen en tegenstellingen, opdat ze voor iedereen draaglijk worden. Daarvoor hebben we de 

democratie en haar steunberen nu juist in het leven geroepen. Het is dus een grote vergissing dat de 

samenleving bijeen wordt gehouden door gedeelde waarden. Alleen in de droom van utopisten en dictators 

bestaat er één volk met één waardenpatroon. Democratische waarden zijn geen inhoudelijke waarden maar 

regulerende, zoals de waarden van de rechtsstaat dat zijn. Inhoudelijk zeggen ze niets over het goede leven, 

juist niet, anders zou de democratie partij zijn in conflicten in de maatschappij. Democratie gaat, kortom, over 

de regelingen die we hebben vanwege het feit dat we niet alle inhoudelijke waarden delen, om de onenigheid 

over die waarden te beheersen." (Kees Schuyt, interview met de Groene Amesterdammer, 2014) 

 

"De utopie is de vorm van sociaal-politieke planning die het tegendeel produceert van wat ze beoogt 

  [...] hoe beter de bedoelingen, hoe kwalijker de gevolgen" (Reinhart Koselleck, 1923-2006) 

 

Frissen: de politiek moet de tragedie, het noodlot, weer toelaten: niet alle ellende is te voorkomen / beheersen 

de utopie van de Verlichting (vrijheid, gelijkheid, emancipatie en vooruitgang) is meer dan genoeg gerealiseerd 

de alom interveniërende verzorgingsstaat graaft haar eigen graf omdat ze zich tegen het leven keert 

ze dult geen strijd, frictie, onvoorspelbaarheid, risico, leed, en eindigheid; m.a.w. alles dat inherent is aan het leven 

 

"Alle primaire vijandigheden zijn te herleiden tot het feit dat de dood is afgesplitst van het leven [...] het leven is 

te gevaarlijk om te leven, maar ook weer te kostbaar om weg te gooien. [... Maar] wie inziet dat de kringloop 

van vervreemding en vlucht ten slotte altijd wordt gesloten door de eigen dood, die moet ook begrijpen dat 

men de cirkelgang beter andersom kan laten verlopen, via het leven in plaats van de verdoving, via het risico 

in plaats van de beveiliging, via de belichaming in plaats van de gespletenheid. [...] Hoe meer het leven zich 

beveiligt, des te meer echter wordt het gevirtualiseerd, afgeschreven en te vondeling gelegd; het wordt 

gereduceerd tot potentieel dat zich niet wil verwerkelijken omdat werkelijkheid zonder risico niet mogelijk is."  

(Peter Sloterdijk: Kritiek van de cynische rede, 1983) 
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Damiaan Denys: 'Nederland is een angstmaatschappij, een bang land dat alles onder controle wil houden’ (2014) 

“Twee jaar geleden stortte tijdens het Belgische Pukkelpop een tent in door een windhoos, met twee doden als gevolg. 

De reactie in de Belgische media: een verschrikkelijke ramp, maar niets aan te doen. In Nederland was het: wie heeft 

die tent daar eigenlijk geplaatst, was er wel een commissie van toezicht? Er werd meteen een schuldige gezocht, dat 

vind ik een typisch Nederlandse reflex. Overal waar iets misgaat, wordt zeer defensief geregeerd, vanuit angst. [...] 

angst voor ebola en terrorisme, voor mobieltjes en drones, voor koolhydraten en suikers, voor vaccins tegen 

baarmoederhalskanker en CO2-opslag in de grond. ‘Nederland reageert wel heel overspannen op situaties van 

controleverlies, maar het is ook een Europees fenomeen. [...] We zijn bereid veel vrijheid in te leveren voor de illusie 

van controle. […] ‘In deze tijd zien we controle over onszelf en de wereld als het hoogste ideaal. Een deugdzaam 

leven is een beheerst leven. [...] Hoe meer je gericht bent op controle, hoe meer je de wereld vanuit angst beziet, want 

veel dingen zijn in essentie oncontroleerbaar, en angst al helemaal. […] Vroeger kon je de dingen eenvoudigweg niet 

controleren. [...] Tegenwoordig maken voorspelbaarheid en controle religie minder relevant, we hebben er geen nood 

aan. We zullen het leven wel reguleren via een iPad die ons zegt in welke buurt is ingebroken. […] Technologische 

ontwikkeling schept meer controlemogelijkheden, maar onze behoefte aan controle neemt er ook door toe. [...] We 

zouden ons moeten bekwamen flexibel met dingen om te gaan. Maar wij doen het omgekeerde: wij zoeken de 

voorspelbaarheid. [...] We koesteren continuïteit en veiligheid terwijl het ons tot kleine kinderen maakt, mentaal niet 

weerbaar. […] Angst verkoopt. [...] Journalistiek moet tegenwoordig onmiddellijk relevant zijn, je moet meteen willen 

luisteren. En het brein werkt nu eenmaal zo [...] Ook de reclamewereld gebruikt dat principe.[...] Angst is een product 

geworden. […] Geen enkele angst is reëel. Je hebt angst en vrees. Vrees is gericht op een object, zoals een leeuw of 

een grote hoogte of een terrorist. Je bent er bang voor, maar je kunt je ertoe verhouden door erover na te denken of 

het uit de weg te gaan. Angst is een heel andere emotie: het object ontbreekt, het is puur een gevoel voor iets naars 

dat zou kunnen gebeuren. Angst komt voort uit je eigen verbeelding. […] Hoe fantasierijker een persoon, hoe 

angstiger. Angst krijgt nauwelijks kans bij een heel saaie, calculerende boekhouder. Al is er weinig voor nodig om 

angst te doen oplaaien. Kijk maar naar het incident van de Damschreeuwer tijdens de Dodenherdenking in 2010. 

Tienduizenden mensen staan op de Dam, één meneer begint te roepen, en al die mensen beginnen te lopen uit angst 

dat er iets vreselijks gaat gebeuren. Het effect van de angst was enorm: 63 gewonden. Dat is puur het werk van de 

verbeelding. […] Ik geloof niet dat stoornissen sterk bepaald worden door culturele aspecten, maar merk wel dat we 

als maatschappij iets te snel ziek of abnormaal noemen. [...] Psychische problematiek wordt veel te snel vervat in 

medicalisering en psychiatrie, een manier om er meer controle over te houden, zeker ook door de zorgverzekeraar. 

We accepteren geen lijden meer, dat is ons onvermogen. […] Ik vind het gek dat we zo weinig bang zijn voor al die 

camera’s, want de realiteit is dat we voortdurend in de gaten worden gehouden; blijkbaar stoort die privacy-inbreuk 

ons niet. Voor terrorisme zijn we dan weer doodsbang, terwijl de kans om eraan te overlijden een miljoen keer kleiner 

is dan bij een auto-ongeluk. Het is een verbeeldingskwestie. […] Als je angst voelt, moet je er niet voor weglopen. Ga 

bij jezelf na: waarom ben ik angstig? Eigenlijk zouden we angst als teken moeten zien dat we de essentie van ons 

leven naderen, dat we écht worden uitgedaagd omdat we in een nieuwe situatie geraken waarover we geen controle 

hebben. […] Wanneer angst optreedt, word je geconfronteerd met iets buiten jezelf. Je merkt dat de wereld groter is, 

dat de mogelijkheden oneindig zijn. Kan ik dat wel? Geef ik mijn zekerheden niet op? We kunnen niet goed omgaan 

met vrijheid. Om die vrijheid te dempen en te structureren, hebben we wetenschap en religie uitgevonden. Maar angst 

is juist het deurtje dat ons de vrijheid toont. […] Een essentieel onderdeel van het leven is falen. [...] Laat je uitdagen 

door de belemmeringen in je leven om naar kansen te zoeken. [...] Je wordt gevormd door hetgeen zich van buiten 

aandient. De mens heeft nood aan externe prikkels. Ga die niet uit de weg door angst.” 
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1  het onderscheid tussen vorm en inhoud wordt mooi verbeeld met de paradox van het schip van Theseus 

    dit is een denk-experiment van Plutarchus (46-120 na Chr.), met een latere toevoeging van Hobbes (1588-1679) 

-  is een schip, waarvan alle onderdelen in de loop van de tijd vervangen zijn, nog hetzelfde schip? 

-  en als men van de oorspronkelijke onderdelen een exacte kopie reconstrueert? wat is dan het 'echte' schip? 

     de paradox komt voort uit de menselijke cognitieve eigenschap om te objectiveren / reïficeren (verdingelijken) 

 
2  misschien heeft dit te maken met Chinese taal / schrift: Chinees laat zich minder eenduidig interpreteren; context bepaalt de betekenis 
 
3  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 

 
4  met enige fantasie kunnen we zeggen: Lao Zi verhoudt zich tot Confucius als Diogenes van Sinop tot Aristoteles 
 
5  Jezus: "ik ben de weg de waarheid en het leven; niemand komt tot de vader dan door mij" (Johannes 14:6) 

 
6  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 

 
7  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 

 
8  de tienduizend dingen =  al dat bestaat 

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

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

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

 


