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OOSTERSE FILOSOFIE



OOSTERSE FILOSOFIE

• een vorm van levenskunst

• een meditatieve praktijk

• onderzoeks- en oefenpraktijk

• een manier van zijnsverstaan, 
die een zijnsbesef en een bij-
behorende zijnshouding als 
‘effect’ heeft



OOSTERSE FILOSOFIE
zijnsverstaan – zijnsbesef / zijnshouding

| | |

zitten/staan    ‘standpunt’   in het leven 
staan

• Het zijnsbesef kan wel / niet worden 
verwoord

• De zijnshouding toont zich in je hande-
len, in de manier waarop je je tot 
anderen verhoudt

• De zijnshouding kenmerkt zich door 
aandachtig aanwezig zijn, openheid voor 
de ander(e), inter esse en/of compassie



TAOÏSME BOEDDHISME

ZEN-BOEDDHISME



HET TAOÏSME



• de Tao te king is waarschijnlijk rond 370 
(voor het begin van onze jaartelling) ge-
schreven

• in het tijdperk van ‘de Strijdende Staten’ 
(476-221), dat eindigt met de eenwording 
van heel China onder de eerste keizer, Qin
Shihangdi

• aan het keizerlijk hof had de leer van Kong 
Zi (ook wel Confucius) - die leefde van 551 
tot 479 - een orthodox karakter gekregen

• het waren de ‘ware woorden / opvattin-
gen’ die de status quo bekrachtigden en 
legitimeerden

• de ‘orde van spreken’ (het discours) was 
confucianistisch van aard



KONG ZI
• er is sprake van een 

volmaakte orde

• deze kent een correcte 
benaming (zhengming)

• er is sprake van hemelse 
lotsbestemming (tianming)

• ieder heeft zijn vaste plek, 
functie en plichten

• het vaste gedragspatroon 
wordt door rituelen / riten 
bekrachtigd

• de keizer hoort medemense-
lijkheid (ren) en gerechtig-
heid (yi) te tonen





“Er was eens een 'Oude Meester', 'Oud 
Kind' genaamd, die als archivaris aan het 
keizerlijk hof werkzaam was geweest.

Op een gegeven ogenblik wilde hij China 
verlaten maar werd door de grenswachter 
Yin Xi tegengehouden en gevraagd om zijn 
opvattingen op schrift te stellen. 

Zo schreef hij 'Het boek over de weg en de 
innerlijke kracht' – een aan de keizer 
gerichte handleiding hoe het land te 
besturen en leiding te geven.”





TAO TE KING

• het boek over ‘hoe de weg te 
volgen’ en ‘hoe te deugen’

• verzen die het natuurmystieke 
besef (proberen te) verwoor-
den

• een uitnodiging om te gaan 
oefenen / ‘zitten’

• een oproep aan de keizer om 
het rijk anders te besturen





1

De eeuwige Tao kan niet 

in woorden worden uitgedrukt.

De eeuwige naam

kan niet worden genoemd.

Het niets: een naam voor de 
herkomst van de tienduizend 
dingen.

Het iets: een naam voor de 
moeder van de tienduizend 
dingen.



Waarlijk voor immer bevrijd van 
begeerte, mag je het mysterie 
aanschouwen.

Blijf je altijd vol verlangens, 

dan zie je slechts wat je beoogt.

Deze tegenstelling is het gevolg

van het door namen te scheiden

van wat oorspronkelijk één is.

(…)



2

(…)

Daarom houdt de Wijze zich in zijn 
daden bij het nietsdoen.

Zonder woorden verspreidt hij zijn 
leer.

Alle dingen verschijnen maar zonder 
zijn initiatief.

(…)



13

(…)

Waarlijk: slechts degene die zijn 
lichaam beschouwt als iets dat 
kostbaarder is dan de hele wereld 
mag belast worden met het 
bestuur ervan.

Slechts aan wie zijn eigen lichaam 
liefheeft als zijnde de hele wereld 
mag de hele wereld worden 
toevertrouwd.



16

Zoek de hoogste leegte

Bewaar de diepste stilte.

Dan verrijzen alle dingen 
tezamen.

(…)

Teruggaan tot de oorsprong 
heet: verstillen

In stilte keer je terug tot je 
lotsbestemming.



19

(…)

Wees eenvoudig,

bewaar je natuurlijkheid,

denk minder aan jezelf,

ontdoe je van begeerte.



81

Betrouwbare woorden zijn 
niet fraai.

Fraaie woorden zijn 
onbetrouwbaar.

Een verstandig mens is niet 
geleerd.

Een geleerd mens is niet 
verstandig.

Goede mensen praten niet 
veel.

Wie veel praat is niet goed.

(…)





HET TAOÏSME

zijnsverstaan – zijnsbesef     /   zijnshouding

| | |

zitten/staan    ‘standpunt’ in het leven
staan

| | |

leegte /stilte (n)iets niet(s) doen

de weg volgen

van zelf  





SYNOPSIS







Ethica ‘Kairos’ Tao te king
filosofie:

namen geven

-------------
stil staan

(over)wegen
je afvragen:

verstandig streven?

--------------
het juiste ogenblik
de juiste bedoeling
de juiste middelen

houding
----------------

in omgang met het lot
geen jager
of vanger

namen geven:
onderscheiden van 

verbondene
--------------

het 
‘kairotische’ moment:

stilstaan
aandacht / rust

bezinning
---------------

in het ogenblik zijn
spontaan

beweeglijkheid
houding

----------------
open staan voor

ambivalentie
van onbekende

namen scheiden
wat oorspronkelijk

één is
----------------

vind
leegte / stilte

----------------
in het ogenblik zijn

van zelf
de weg volgen

houding
-------------------

laten
gebeuren

geboren worden



Ethica Antigone Tao te king
‘colleges’

---------------
overdacht verlangen
door samenspraak

---------------
voortreffelijkheid

van karakter
---------------

ethos:
noodzakelijke 

voorwaarde voor
bestuur stadstaat

-------------
voortreffelijkheid

van burgers

toneelstuk
-----------------

onderzocht gevoel
door meemaken

----------------
voortreffelijkheid

van karakter
----------------

ethos:
noodzakelijke 

voorwaarde voor
bestuur door vorst

--------------
barmhartigheid

van vorst

‘lichaamswerk’
------------------

onderzocht gevoel
door gewaarworden

-------------------
‘deugen’

(innerlijke kracht)
-------------------

ethos:
noodzakelijke 

voorwaarde voor
bestuur keizerrijk

----------------
niet(s) doen
door keizer



TOT SLOT



• ga ‘zitten’, ga naar toneel-, muziek-, 
dans- en filmvoorstellingen, ga in 
gesprek met anderen

• laat de plek van een ander ook de 
jouwe zijn

• maak je een houding eigen die je 
aandachtig laat zijn voor anderen

• onderzoek je beweegredenen

• oefen in beweeglijk zijn, bewogen 
worden, passende bewegingen 
maken

• want:
leven betekent ‘in beweging zijn’



‘BOEKEN’




