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 Het is niet altijd duidelijk wat wij verstaan onder de term “filosoof” in een rijkere 

betekenis dan louter iemand die filosofie studeert, gestudeerd heeft, of zelfs doceert. Toch 

worden in het Westen een aantal denkers min of meer unaniem als “filosoof” bestempeld, en 

anderen dan weer niet. We vroegen ons af wat men daar in China over dacht. Tijdens een 

studieverblijf in Beijing in het kader van een samenwerkingsproject op het gebied van 

comparatieve filosofie China-Europa, polsten we onze Chinese collega’s aan filosofie 

departementen van universiteiten en de Academie van Sociale Wetenschappen: welke 

Chinese filosoof konden ze ons aanbevelen? Welke filosoof is representatief voor een 

intellectuele stroming in het hedendaagse China? 

 De antwoorden waren doorgaans ontgoochelend en daarom na een tijdje ook 

uitdagend: scheelde er misschien iets aan onze vraag? Of aan de context waarin we ze 

stelden? De meest voorkomende reactie (vooral in groep) was aarzeling en stilte. De tweede 

was een clichématige opsomming van de bekende Chinese namen op het gebied van Chinese 

filosofie: Feng Youlan, Liang Shuming of Zhang Dainian, van wie de twee eersten reeds 

overleden zijn en de laatste erg oud is. Een derde en verrassend antwoord kwam van Yu 

Dunkang van de Chinese Academie voor Sociale Wetenschappen: “Er zijn geen filosofen in 

China; er zijn alleen maar mensen die professioneel met filosofie bezig zijn.” Ook niet Feng 

Youlan, Liang Shuming of Zhang Dainian, bevestigde hij ons uitdrukkelijk. Al heeft Yu 

Dunkang deze these nog niet op papier uitgewerkt, ze lijkt genoeg verspreid en besproken te 

zijn in de filosofische wandelgangen om ook onze oren herhaaldelijk te bereiken. 

 Een reflectie op onze vraag en de ontgoochelende antwoorden leverde toch enkele 

lichtpuntjes op. Een eerste bedenking is dat er wellicht een vorm van rituele nederigheid 

meespeelde waardoor men als Chinees geen landgenoot als grote filosoof durft voorstellen, 

vooral omdat filosofie een, in oorsprong althans, Westerse discipline is. Deels om dezelfde 

reden durft men wel enkele grote namen te noemen op het gebied van de Chinese filosofie: 

het gaat dan tenslotte om een reflectie op het eigen gedachtengoed. 

 We bedachten ook dat een Chinees in gesprek met een vreemdeling doorgaans 

geneigd is of zich moreel verplicht voelt niet zozeer uit eigen naam dan wel in naam van heel 

China te spreken. Hij kent de gepaste antwoorden en zet de nationale eer niet op het spel door 
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een louter persoonlijke visie. Alleen eminenties zoals Yu Dunkang en goede vrienden in 

beperkte kring kunnen zich deze vrijheid veroorloven. De aanwezigheid van anderen tijdens 

het gesprek zal de sociale druk zeker niet verminderd hebben. 

 Wellicht speelde ook het feit mee dat de vraagstellers sinologen waren en dus 

vertrouwd met deze grote namen, wat een gevoel van samenhorigheid en een 

gemeenschappelijk gespreksonderwerp opleverde. Maar waren er dan geen Chinese filosofen 

die, hetzij binnen hetzij buiten de studie van het klassiek Chinese gedachtengoed, ideeën 

voortbrachten die ook buiten de Chinese grenzen de moeite waard geacht werden? Was er dan 

geen Chinese evenknie van bijvoorbeeld Michel Foucault, die nu in China trouwens erg 

populair is? Het voorbeeld van Foucault toont hoe een filosoof (althans volgens een grote 

meerderheid) zelfs door studie van de eigen geschiedenis of filosofie anderen ver buiten de 

grenzen van zijn cultuur kan boeien. 

 Wanneer we bleven aandringen op namen van recente of levende Chinese filosofen, 

dan bleek dat de meeste gesprekspartners veeleisender waren tegenover hun landgenoten dan 

tegenover buitenlandse filosofen. Het is gemakkelijker een verre westerling als Foucault in 

zijn statuut van filosoof te bevestigen dan zelf een eigentijdse Chinese denker tot dit statuut te 

verheffen. Li Xueqin, hoofd van het departement geschiedenis in de Academie voor Sociale 

Wetenschappen, wees in dit verband op de betreurenswaardige toestand van kritische 

evaluatie en boekbesprekingen in de Chinese academische wereld. Ofwel prijst men de auteur 

op ongenuanceerde wijze de hemel in, ofwel boort men hem in de grond (wat men doorgaans 

probeert te vermijden). 

 De afwezigheid van een genuanceerde middenweg heeft ondermeer te maken met het 

feit dat men in China meer moeite heeft met de scheiding tussen verschillende aspecten van 

eenzelfde persoon, zoals bijvoorbeeld het wetenschappelijke, het politieke, het familiale en 

het persoonlijke. Op een goede vriend uit men in het openbaar geen kritiek, ook geen 

wetenschappelijke; aan een moreel verderfelijk persoon kent men geen verdiensten toe, ook 

geen wetenschappelijke. Deze traditionele attitude speelt vooral de filosoof parten, omdat hij 

meer dan wie ook geassocieerd wordt met het traditioneel model van de Chinese geleerde: 

politiek bekommerd, familiaal betrokken en moreel integer. Het Chinese begrip “filosoof” 

induceert dus andere verwachtingen dan de westerse tegenhanger ervan. Juist daarom 

verwerpt men soms het werk van Feng Youlan, die tijdens de Culturele Revolutie met de 

Bende van Vier zou hebben samengewerkt. 

 Maar Yu Dunkang, mede dank zij zijn faam, lijkt relatief onbelemmerd te zijn door 

deze invloeden: hij beoordeelt de grote namen op hun intellectuele verdiensten. China is 
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volgens hem een eeuw geleden op een dood punt beland en sinds de Westerse intellectuele 

injecties volop bezig deze nieuwe invloeden te verwerken. Het werk van denkers als Feng 

Youlan is misschien wel nodig geweest, maar blijft ver onder het peil van de inzichten die 

Chinese geleerden vroeger voortbrachten. Een reden waarom Yu Dunkang Feng Youlan niet 

op zijn politieke verwikkelingen veroordeelt, is Yu’s eigen afkeer van het ijzeren verbond 

tussen filosofie en politiek. Een filosoof moet op een persoonlijke manier de hoop en 

verwachtingen van zijn tijd vrij kunnen uitdrukken. Van zo een vrijheid is er sinds 1949 in 

China weinig sprake, zelfs sinds de Opendeur politiek van wijlen Deng Xiaoping. Er zijn 

thans geen Chinese filosofen. 

 

 Het geschetste beeld is allerminst bemoedigend voor wie zich in China en filosofie 

interesseert. Toch moeten we het nuanceren met tekenen van hoop. Chinese onderzoekers 

geven aan dat er in de laatste vijftien jaar een belangrijke evolutie heeft plaats gevonden. De 

jaren ‘80 waren gekenmerkt door een “cultuur rage” waarin het debat over Oost en West en 

vooral het probleem van modernisering centraal stonden. In grote getale evalueerden en 

bekritiseerden Chinese onderzoekers hun eigen cultuur, geïnspireerd door westerse 

cultuurdenkers. In de jaren ‘90 kwam er een ommezwaai en ontstond de “rage van de 

nationale studies”: de studie van het nationale erfgoed was weer mogelijk, zonder als 

conservatief of politiek rechts bestempeld te worden. Dit gaf ruimte aan de “textualisten”, 

onderzoekers die volgens de traditie van nauwgezette exegese de klassieke teksten bestuderen 

en uitgeven. Zij leveren op dit ogenblik het meest degelijke werk. Strikt genomen zijn ze geen 

filosofen, maar ze leggen wel de basis waarop een nieuwe filosofie mogelijk zal worden. Ze 

zijn omringd door historici die de teksten weer in tijd en context plaatsen, en een meer 

stimulerend gezelschap blijken te zijn dan filosofen van de oude stempel die alles simpelweg 

in de opgelegde schema’s van “idealisme-materialisme” inpassen. Een aantal onder hen doet 

pogingen om het Chinese gedachtengoed weer vanuit het traditionele begrippenapparaat te 

verklaren, of vanuit westerse begrippen--die zijn immers vaak onherroepelijk geassimileerd in 

de modern Chinese taal--maar dan op een meer zorgvuldige manier. Al deze benaderingen 

dragen stap voor stap bij tot de ontrafeling van China’s culturele identiteit. 

 Een andere recente evolutie is de aandacht voor westerse sinologen en hun visie op het 

Chinese gedachtengoed. Waarschijnlijk ligt deze aandacht in het verlengde van de nog steeds 

groeiende interesse voor westerse werken in het algemeen en meer bepaald op het gebied van 

de geesteswetenschappen. In Beijing alleen al zijn er onlangs vier centra uit de grond 

gestampt die via tijdschriften of boekenreeksen de onderzoeksresultaten van westerlingen in 
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vertaling onder het Chinese publiek brengen. Hierdoor krijgt het Oost-West debat een minder 

essentialistische dimensie: ook een westerling kan iets zinvol over Chinese filosofie zeggen. 

 En tenslotte, zo drukte Yu Dunkang ons op het hart, is zelfs de weigering om namen te 

noemen of grote filosofen te erkennen een teken van hoop. De eerbied die eigen is aan een 

leermeester-leerling relatie, brengt in China meer dan bij ons het gevaar met zich mee van 

kritiekloze instemming met de meester. De quasi afwezigheid van overheersende leermeesters 

betekent voor jongeren dat ze door de oudere generatie minder belast zijn en hun eigen weg 

kunnen gaan. Dit zal hen wellicht in staat stellen om China’s ingrijpende culturele 

veranderingen van deze eeuw te verwerken en dingen te zeggen die niet alleen Chinezen en 

sinologen, maar ook buitenstaanders kunnen boeien. 


