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1 
disputat ie  in t ijden van ch aos

. De Periode van Verdeeldheid

In 220 n.Chr. hield de Han op te bestaan, de dynastie die net zo-
als de Tang wordt herinnerd als een van de grote bloeiperioden van 
de Chinese cultuur – niet toevallig noemen de Chinezen hun ei-
gen taal Hanyu, de taal van de Han. De heerschappij van de Han 
strekt zich uit over iets langer dan vier eeuwen, van 20 v.Chr. tot en 
met  n.Chr. en van 2 n.Chr. tot 220. De eerste twee eeuwen, vaak 
aangeduid als de Westelijke Han, worden gescheiden van de laatste 
twee, de Oostelijke Han, door het interregnum van Wang Mang 
(-2).1 De ondergang van de Oostelijke Han kwam niet plotseling. 
Chinese dynastieën sterven altijd als gevolg van een cocktail aan ele-
menten. In het geval van de Han moeten zeker worden genoemd: de 
groeiende afstand tussen de heersende elite en een alsmaar zwaarder 
uitgebuit volk; het afkalven van de keizerlijke macht als gevolg van 
inmenging door eunuchen en van interne strijd tussen rivaliserende 
facties aan het hof, waaronder de families van keizerinnen en keizer-
lijke concubines; natuurrampen en de daaruit volgende ellende voor 
het grotendeels van de landbouw levende volk. 
 Elk volk dat onmenselijk zwaar wordt belast, dat kreunt onder 
het collectieve gewicht van corrupte ambtenaren en een in extreme 
luxe en overdaad levende elite, en dat is overgeleverd aan de wille-
keur van lokale sterke mannen, moet uiteindelijk wel in opstand ko-
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men – of vluchten in virtuele werelden. De volksopstanden die de 
ineenstorting van de Han inluidden, waren daoïstisch geïnspireerd. 
In het oosten van China was er de opstand van de zogenaamde Gele 
Tulbanden, waarvan de echte naam Taiping dao was – de Weg van 
de Grote Vrede. In het westen was er de Weg van de Hemelse Mees-
ter (Tianshi dao), die door confucianistische geschiedschrijvers ge-
ringschattend wordt aangeduid als de Weg van de Vijf Schepels Rijst 
(Wudoumi dao) of ronduit beledigend als ‘rijstdieven’ (mizei).2 Beide 
bewegingen werden geleid door genezers met de familienaam Zhang. 
Terwijl de Taiping-opstand, die begonnen was in het jaar 1, even 
snel als bloedig werd onderdrukt, wisten de Hemelse Meesters zich te 
handhaven door het gezag te aanvaarden van Cao Cao (1?-220), een 
generaal en staatsman van de Han die de basis legde voor de Wei, een 
van de drie dynastieën waarin de Han zou uiteenvallen. 
 De afzetting van de laatste Han-keizer door Cao Pi (1?-22), 
een van Cao Cao’s 2 zonen, was het begin van bijna vier eeuwen 
verdeeldheid van het Chinese territorium. Tijdens de Periode van 
de Drie Koninkrijken werd het noorden van China geregeerd door 
de reeds genoemde Wei-dynastie, het zuidoosten door de Wu en 
het zuidwesten door de Shu-Han. Onder de Westelijke Jin zou het 
Chinese grondgebied weer voor een paar decennia verenigd worden, 
maar toen het noorden van China overrompeld werd door de zoge-
naamde ‘Vijf Barbaren’ (deels van proto-Turkse of proto-Mongoolse 
afkomst), kwam er een grote volksverhuizing van Chinezen naar het 
zuiden op gang, en verlegde de Oostelijke Jin haar hoofdstad naar  
Jiankang (het huidige Nanjing, letterlijk ‘Zuidelijke hoofdstad’). 
Zowel noordelijk als zuidelijk China werd gedomineerd door weinig 
stabiele, elkaar bekampende, dynastieën, en het zou tot in  duren 
voordat de Sui China opnieuw verenigde, als wegbereider voor de 
Tang.
 Populariserende publicaties suggereren weleens dat het confucia- 
nisme de dominante levensbeschouwing in China is geweest sinds 
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keizer Wu van de Han (regerend van 11- v.Chr.) het een monopo-
liepositie bezorgde. De werkelijkheid zag er wel enigszins anders uit. 
Keizer Wu van de Han is zelf nooit een belichaming van het confu-
cianistische model geweest. Net zoals China’s eerste keizer (Qin Shi 
Huangdi, 2-210 v.Chr.) was hij een legalist met een fascinatie voor 
zijn eigen onsterfelijkheid. Hij koppelde een autocratisch binnen-
lands bestuur aan een agressieve, offensieve buitenlandse politiek. 
Net zoals ontelbare Chinese heersers na hem, en dit tot op de dag 
van vandaag, gebruikte hij de confucianistische retoriek gewoon om 
zijn legalistische beleid te rechtvaardigen. Maar er is meer. Gedu-
rende zijn hele ontwikkelingsgeschiedenis heeft het confucianisme 
geleden onder een gebrek dat door Confucius zelf, en door de la-
tere samenstellers van de Lunyu (‘Discussies en uitspraken’), werd 
gecreëerd. Door de aandacht volledig te concentreren op de mens 
als maatschappelijk wezen, en door te weigeren uitspraken te doen 
over fenomenen die wij nu aanduiden als ‘metafysisch’, ontzegde 
Confucius zijn leer een dimensie die in andere levensbeschouwin-
gen prominent aanwezig was of zou worden. Dit wil niet zeggen dat 
een metafysische dimensie in het confucianisme helemaal ontbrak. 
Daarvoor zorgde onder meer de vooroudercultus, die, hoewel veel 
ouder dan Confucius, uiteindelijk met het confucianisme werd geas-
socieerd. Toch valt het op dat talloze confucianisten bij rivaliseren-
de levensbeschouwingen elementen zijn gaan halen die het fenomeen 
‘mens’ in een context konden plaatsen die de grenzen van de wereld 
der mensen oversteeg. Het daoïsme, en later ook het boeddhisme, 
hebben in de loop der eeuwen het confucianisme en het neoconfuci-
anisme aanzienlijk verrijkt – maar zonder ervoor te worden bedankt, 
en zonder te kunnen verhinderen dat het confucianisme tegen het 
einde van het keizerrijk volledig was uitgehold. 
 Tijdens de Han-dynastie had de confucianistische ethiek zich 
vooral vastgehecht aan het gedachtegoed van de school van yin 
en yang en de vijf fasen (wuxing). Een typisch voorbeeld van deze 
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confucianistische correlatieve kosmologie is het oeuvre van Dong 
Zhongshu. Dongs werk valt binnen de ontwikkeling van de zoge-
naamd ‘apocriefe’ literatuur van de Han (chenwei). Chenwei is de 
verzamelnaam van een nieuw soort commentaarliteratuur op de 
confucianistische klassieken, waarbij natuurlijke en bovennatuur-
lijke fenomenen vermeld in die klassieken werden geïnterpreteerd 
als uitdrukkingen van de wil van de hemel. Het was in sommige 
van deze apocriefe teksten niet ongebruikelijk om Confucius af te 
schilderen als een profeet, die bijvoorbeeld de opkomst van de Liu-
clan, de stichters van de Han-dynastie, zou hebben voorspeld. In de 
periode van de Han tot en met de Tang zouden heersers hun greep 
naar de macht wel vaker rechtvaardigen door middel van verzonnen 
voorspellingen. Het zou duren tot de Song-dynastie voordat de com-
mentaarliteratuur op de confucianistische klassieken werd gereinigd 
van de vaak absurde apocriefe interpretaties. 
 Het Han-confucianisme had de dynastie niet voor de ondergang 
kunnen behoeden, en dat verklaart waarom een deel van de intelli-
gentsia andere levensbeschouwelijke horizonten zou gaan opzoeken. 
Tijdens de periode die voor ons van belang is – de derde en vroege 
vierde eeuw, dus de eerste fase van de Periode van Verdeeldheid – 
kwam de aantrekkingskracht in hoofdzaak van het daoïsme.

. Studie van de Mysteriën en Pure conversatie 

‘The Wei-Chin period was an age when Lao-Chuang thought achie-
ved sole eminence,’ stelt Xiao Gongquan (Hsiao Kung-chuan) in 
het eerste deel van zijn monumentale geschiedenis van de Chinese 
politieke filosofie. De invloed van het gedachtegoed van Laozi en 
Zhuangzi tijdens de Wei en de Jin toont zich onder meer in de con-
tacten met andere levensbeschouwingen. Zo is het niet toevallig dat 
de boeddhisten al tijdens de Oostelijke Han voor de taal van de dao-
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istische klassieken kozen om hun leer in China te introduceren. Ook 
het verschijnsel dat wij kennen als xuanxue getuigt van de invloed 
van het daoïsme. Xuanxue wordt vaak weergegeven als ‘neodaoïs-
me’, maar dat is ietwat misleidend, want het is geen daoïsme. Een 
correcte vertaling van xuanxue is ‘Studie van de Mysteriën’. Met de 
Mysteriën worden bedoeld: het confucianistische Boek der verande-
ringen (Yijing), en de twee belangrijkste daoïstische klassieken, Lao-
zi’s Daodejing en de Zhuangzi. Xuanxue was een van de belangrijkste 
intellectuele ontwikkelingen na de val van de Han, en het zou tot 
in de zesde eeuw een dominante positie blijven bekleden. Het was 
onder andere een reactie op de correlatieve kosmologie van de Han, 
waarbij de aandacht verschoof naar metafysische en ontologische 
thema’s. De naam xuanxue kreeg het overigens pas in de vijfde eeuw, 
twee eeuwen na het ontstaan van het fenomeen.
 De belangrijkste vroege xuanxue-denkers waren de jonggestor-
ven Wang Bi (22-2) en Guo Xiang (22-12). Wang Bi en Guo 
Xiang waren allesbehalve daoïsten, maar ze kozen ervoor om hun 
filosofie te presenteren in de vorm van commentaren op de Yijing en 
de Daodejing (Wang Bi), en de Zhuangzi (Guo Xiang). Hun werk 
illustreert tegelijkertijd de grote aantrekkingskracht die uitging van 
het daoïsme én het confucianistische gebrek aan een goed ontwik-
kelde metafysica, want wat Wang Bi en Guo Xiang in essentie deden 
was het onderbouwen van hun confucianistische (en deels door het 
legalisme beïnvloede) ethiek met een metafysische of ontologische 
basis die ontleend was aan de daoïstische klassieken. De commenta-
ren van Wang Bi en Guo Xiang zijn tot het einde van het keizerrijk 
toonaangevend gebleven, en ook de door hen bezorgde tekstversies 
van de Daodejing en de Zhuangzi zijn gedurende ruim anderhalf 
millennium gezaghebbend geweest. Hun blijvende prestige hebben 
Wang Bi en Guo Xiang echter niet in de eerste plaats aan de filoso-
fische kwaliteiten van hun commentaren te danken, maar aan het 
feit dat ze onomwonden te kennen gaven dat Confucius in hun ogen 
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de grootste aller filosofen bleef. Veelzeggend in deze context is de 
sofistische houding van Wang Bi, die als twintigjarige een bezoek 
bracht aan een gouverneur en er geconfronteerd werd met de vol-
gende vraag: ‘Niet-zijn (wu) is waarlijk dat waarop de tienduizend 
wezens steunen, maar de Wijze (Confucius) was niet bereid erover te 
praten, terwijl Laozi het er voortdurend over heeft. Hoe komt dat?’ 
Waarop Wang Bi antwoordde: 

‘De Wijze was zélf al een belichaming van “niet-zijn”, en het niet-

zijn kun je niet onderwijzen. Daarom gaan zijn woorden steevast 

over het “zijn” (you). Laozi en Zhuangzi hadden zich nog niet be-

vrijd van het “zijn” (you), en daarom onderwezen ze onophoudelijk 

in dat waarin ze zelf tekortschoten.’

Met andere woorden, dat Confucius het nooit over metafysische, 
niet-tastbare onderwerpen had, wordt hier uitgelegd door te beweren 
dat hijzelf het niet-tastbare al belichaamde. Zodoende kon hij vol-
staan met praten over het wereldse of tastbare. Laozi en Zhuangzi 
daarentegen praten voortdurend over de metafysica omdat ze nog 
steeds vastzitten in het wereldse, en als filosofen dus een trede lager 
staan. 
 Discussies over ‘zijn’ en ‘niet-zijn’ zouden een prominente plaats 
innemen in het filosofische discours uit de Periode van Verdeeldheid, 
en een van de centrale inzichten van xuanxue was dat alles ‘wat is’, 
alles wat met andere woorden een tastbare vorm en een naam heeft 
(you), uiteindelijk voortkomt uit ‘wat niet is’, wat geen tastbare vorm 
of naam heeft (wu). Dit was vanzelfsprekend geen nieuw inzicht, 
want in de Daodejing was dit allemaal reeds gezegd. ‘Alle dingen in 
de wereld worden geboren uit “zijn”; “zijn” wordt geboren uit “niet-
zijn”’, besluit paragraaf 0 van de Daodejing, en paragraaf 11 van het-
zelfde boek wijst op de cruciale rol van ‘niet-zijn’ in het functioneren 
van de dingen: de klei die je gebruikt om een pot te bakken wordt 
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slechts nuttig omdat er in het midden een leegte, een afwezigheid, 
een ‘niet-zijn’ is; een wiel draait alleen maar omdat er tussen de as en 
de plaats waar de spaken samenkomen een ruimte is waar ‘niets is’. 
 Kenmerkend voor de Studie van de Mysteriën is dat concepten 
uit de Daodejing, de Zhuangzi en het Boek der veranderingen nieu-
we toepassingen of invullingen kregen, die zich niet noodzakelijk 
hoefden te beperken tot de context van metafysica of ontologie. Een 
zorgvuldige lezing van het commentaar op de Yijing door Wang Bi 
heeft bijvoorbeeld aangetoond dat dit commentaar, in de woorden 
van Tze-Ki Hon, niet louter een ‘filosofische meditatie op de essentie 
van het universum’ is, maar ook ‘een plan voor de heropbouw van de 
politieke orde van het derde-eeuwse China’.10 
 In sommige gevallen kreeg een oud concept niet zomaar een nieu-
we invulling. Een extreem voorbeeld van hoe een oorspronkelijk dao-
istisch concept in het ‘neodaoïsme’ werd gebruikt ter rechtvaardiging 
van iets wat diametraal tegengesteld was aan de originele inhoud en 
implicaties van dat concept, wordt ons geleverd door Guo Xiang, en 
wat hij met Zhuangzi’s concept van de ‘Natuurlijkheid’ deed. Hield 
Natuurlijkheid in de Zhuangzi een kritiek op conventionele kennis 
in en was zij een fundamenteel onderdeel van een geheel aan ideeën 
en praktijken gericht op een vorm van spontane zelfontplooiing die 
het ego overstijgt, Guo Xiang gebruikte haar om zijn eigen legalisti-
sche opvattingen te rechtvaardigen omtrent de vastgelegde plaats van 
het individu in de maatschappij. Of hoe een instrument van vrijheid 
verwordt tot argument ter verdediging van onvrijheid. In deze con-
text overdrijft Isabelle Robinet dus niet wanneer ze gewag maakt van 
het ‘verraad’ gepleegd door Guo Xiang.11

 Zoals we kunnen opmaken uit de biografie van Lei Cizong (-
) zou xuanxue in de eerste helft van de vijfde eeuw een onderdeel 
worden van de opleiding die aan de keizerlijke academie werd ver-
strekt. Lei Cizong had een interessant levensbeschouwelijk profiel: 
hij besliste al jong geen deel te willen nemen aan het bestuur en trok 
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zich als twintigjarige kluizenaar terug op de berg Lu (Lushan, in 
de huidige provincie Jiangxi), waar hij een lekenvolgeling werd van 
de grote boeddhistische monnik Huiyuan (-1), terwijl hijzelf 
een specialist was in de confucianistische rituelen en het Boek der 
oden. In  werd Lei naar de hoofdstad ontboden en stichtte hij er 
een privéschool, waar hij meer dan honderd studenten onderrichtte 
in het confucianisme. Omdat de toenmalige keizer het onderwijs 
bij de elite wilde bevorderen, mandateerde hij een aantal personen 
om vier disciplines te onderwijzen: confucianisme, de Studie van 
de Mysteriën, geschiedenis en literatuur.12 Dit geeft een idee van het 
prestige dat xuanxue tijdens de Periode van Verdeeldheid had. De 
invloed van xuanxue was overigens niet alleen in de filosofie en het 
onderwijs bespeurbaar, maar ook in de poëzie. Daar gaf de Studie 
van de Mysteriën aanleiding tot de schepping van een subgenre van 
de shi-poëzie, genaamd xuanyan shi ofwel ‘Poëzie over de Mysteriën’, 
dat vooral tijdens de vierde en de vijfde eeuw een grote populariteit 
genoot.1

 Een ander fenomeen dat het grondig door het daoïsme beïnvloede 
intellectuele klimaat van de derde en vierde eeuw kenmerkt, moet 
hier worden toegelicht, want het brengt ons heel dicht bij de in dit 
boek vertaalde teksten. Dit fenomeen is verwant met xuanxue, in die 
zin dat het in hetzelfde milieu ontstond: de maatschappelijke boven-
laag van de derde eeuw. Maar daar waar de xuanxue-denkers hun 
boodschap bij voorkeur vervatten in de vorm van commentaren op 
klassieke teksten, kozen de vertegenwoordigers van het fenomeen dat 
bekend is als qingtan voor de discussie of het dispuut. Qingtan is let-
terlijk te vertalen als ‘pure conversatie’, maar dient tegelijk begrepen 
te worden als ‘conversaties tussen pure mensen’. Pure mensen zijn 
mensen die het niet wenselijk (of beneden hun waardigheid) vinden 
om zich in te laten met het politieke bedrijf en de kuiperijen en cor-
ruptie die er doorgaans een onderdeel van zijn. De ‘pure conversaties’ 
tussen deze mensen namen de vorm aan van intellectuele disputen 


