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In een samenleving waarin wereldwijd vele mensen, 

culturen en regio's zich terugplooien op zichzelf en zich 

blindstaren op hun navel, wil ik met deze nieuwsbrief 

een cultureel-artistiek perspectief aanreiken van 

universele menselijkheid.  Humanistisch maar niet 

atheïstisch; universalistisch, maar niet dwingend. 

Wie kiest voor een vorm van humanistisch 

universalisme, is al snel in goed gezelschap: van Albert 

Einstein of van de familie Menuhin, van Martha 

Nussbaum of, uit een verder verleden, van Aristoteles of  

Confucius. 

  
(Jacques Duvall; Philip en Isabelle Catherine) 
 
Côté jardin 
Tristes chardons 
Pauvres ronces de chagrin 
Je dois te demander pardon 
 
Ma négligence a permis 
Que poussent les mauvaises herbes 
Là où nous semblait promis 
Un parterre superbe 
 
Je n'ai pas eu la main verte 
Aujourd'hui je compte les pertes 
Les fleurs ont toutes fané 
En moins d'une année 
 

 
 
 
Et côté cour 
Tristes pavés 
Pauvres pierres au coeur lourd 
Crois bien que j'en suis navrée 
 
Je n'ai jamais balayé 
Le pas de notre porte 
Maintenant les dalles sont rayées 
Jonchées de feuilles mortes 
 
Je n'ai pas su prendre soin 
De ce charmant petit coin 
Par ma faute transformé 
En éden mort-né 

Dit mooie, intimistische nummer van Philip Catherine sprak me bijzonder aan 

omwille van de symboliek, als een oproep om zorg te dragen voor onszelf en voor 

de omgeving die ons is toevertrouwd (hier http://www.youtube.com/watch?v=1IvWv1fUQ1U 

op 21:10, de melodie-zonder-tekst in deze clip: http://www.youtube.com/watch?v=sjyfJWpBUNw). 
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DE SPIRITUELE CRISIS VAN ZHU XI 

 

Zhu Xi1 (Chu Hsi) werd geboren in 1130 bij het begin van de Chinese Zuiderse Song-

dynastie. Zijn eerste opleiding kreeg hij van zijn vader, een Confucianistisch 

geletterde. Al snel bleek hij bijzonder begaafd, als achtjarige las en begreep hij 

reeds klassieke werken. Op dertienjarige leeftijd stierf zijn vader, en hij werd 

verder opgevoed door een groep geletterden van sterk verscheiden stromingen. Op 

negentien slaagde hij reeds in het hoogste-niveau examen, met commentaren over 

Zen-Boeddhisme.  

Na het zo succesvol afleggen van dit top-examen, kreeg hij een administratieve 

functie topegewezen. Na acht jaar, in 1158,  hernieuwde hij die opdracht liever 

niet, hij wou zich eerder wijden aan academisch werk. Zhu Xi was ook erg 

beginnen twijfelen aan wat hij tot op dat ogenblik aan inzicht verworven had. In 

zijn zoektocht richtte hij zich in 1160, dertig jaar oud, tot Li Tong, een leerling van 

Cheng I2, die hem destijds nog door zijn vader aangeraden was. 

Zhu Xi leerde enorm veel van Li Tong. Allereerst dat binnen de gangbare 

denkrichtingen in China het Confucianisme de betere visie was3. Li Tong leerde 

hem ook het belang van "Stil Zitten", de Neo-Confucianistische meditatietechniek. 

Zhu Xi had dan wel een enorme vooruitgang gemaakt, hij was niet tevreden met 

het resultaat. Hij kon over zijn twijfels echter niet langer debatteren met zijn 

leraar, want die stierf in 1163. Maar alvorens het verhaal te vervolgen, is het nodig 

even aandacht te geven aan de inzet van Zhu Xi's onvrede. 

Alles draaide rond dat ene zinnetje uit het boek "In Perfect Evenwicht" (Zhong 

Yong), geschreven door Zisi, de kleinzoon van Confucius: 

Terwijl er geen plezier, woede, verdriet of genot is opgewekt, dan kan men zeggen dat de 

geest in een toestand van Evenwicht is. Wanneer deze gevoelens zijn opgewekt in gepaste 

mate4, volgt er een toestand die men Harmonie zou kunnen noemen. Dit Evenwicht is de 

basis van alle menselijke handelingen, en Harmonie is het universele te volgen  pad. 

Laat een toestand van Evenwicht en Harmonie bestaan tot in de perfectie, en een 

gelukkige orde zal zich vestigen doorheen Hemel en Aarde, en alle dingen zullen gevoed 

worden en bloeien".5 

                                         
1 Utgesproken als "Dzjoe Sjie" 
2 De bekende Neo-Confucianistische filosoof, die samen met zijn broer Cheng Hao baanbrekend werk 
verrichtte. De leerlingen van Zhu Xi werden later aangeduid als de Cheng-Zhu-school. 
3 Veel bekende Neo-Confucianisten hebben een gelijkaardig verloop gekend: na een lange en brede 
zoektocht in verscheiden Chinese filosofieën, kozen ze op een natuurlijke manier voor het 
Confucianisme. 
4 Dwz in overeenstemming met hun externe bron. Hierbij ziet men emoties (ten dele) als golven op 
de zee (=geest) die opgewekt zijn door de wind (=externe prikkel). 
5 De Vier Boeken - In Perfect Evenwicht, 1.4, 1.5 
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In dit citaat maakt Zisi onderscheid tussen Evenwicht en Harmonie, verbonden aan 

een onderscheid tussen twee mentale toestanden: die voor de gevoelens zijn 

opwekt (Evenwicht) en die als de gevoelens reeds aanwezig zijn (Harmonie). Het 

vinden van Evenwicht en Harmonie worden voorgesteld als "Het te volgen Pad" 

(Tao). De inzet is groot dwz als deze toestand verwezenlijkt wordt in de praktijk, 

dan "zullen alle dingen gevoed worden en bloeien". 

Hier vinden we de typisch Confucianistische gedachte dat het welzijn van de 

samenleving zijn wortels heeft in het  Evenwicht en in de Harmonie van de 

individuele mens. De weg naar wereldverbetering begint bij zichzelf. Vraag is dan: 

volgens welke methode ? En: op welke theorie is die methode gestoeld ? 

Kortom, wat op het eerste zicht een futiele academische discussie lijkt over de 

toestand van de menselijke geest, is feitelijk van het allerhoogste belang. Het gaat 

om de methode van zelf-ontplooiing, die de basis vormt voor een harmonieuze, 

vredelievende samenleving. 

Zhu Xi besefte dit, en hij heeft er de rest van zijn leven aan gewijd. Hij leefde dan 

ook in heel turbulente tijden, waar de maatschappelijke harmonie ver te zoeken 

was. Zijn leraar, Li Tong, was uiteraard hierdoor evenzeer gemotiveerd. Li Tong 

besteedde vele uren aan de meditatie-techniek "Stil Zitten", omdat hij zo de nog 

onuitgesproken gevoelens wilde ontdekken om ze van in de kiem te corrigeren. 

Maar Zhu Xi vroeg zich af hoe je onuitgesproken gevoelens hoe dan ook kan 

waarnemen. Als je ze voelt, zijn ze immers niet meer "onuitgesproken". Die 

gedachte maakte de methode van zijn leraar zinloos, en, zoals hoger vermeld, hij 

kon hem geen uitleg meer vragen. 

Een volgende fase kwam na de ontmoeting met een geletterde uit de Hunan-

school. Die vond, net als Zhu XI, dat onuitgesproken gevoelens willen ervaren, een 

zinloze bezigheid was. De stelling van de Hunan-school was dat je rust moest 

vinden in het dagelijkse handelen zelf. Zij wezen dan ook elke vorm van meditatie 

af. Aanvankelijk was Zhu Xi erg enthousiast over de Hunan-benadering, doch ook nu 

begon hij te twijfelen. Hoe kan je rust in de dagelijkse handelingen brengen, als je 

niet weet wat rust is? Zonder voorafgaande ervaring van rust, leek dit onmogelijk.  

De Hunan-filosofie bood ook geen oplossing, en dus zag Zhu Xi zich genoodzaakt om 

een eigen theorie te ontwerpen, om de gezochte methode te funderen. Het 

resultaat van dat werk gaf Zhu Xi een plaats in de wereldgeschiedenis. In een 

"Eerste Brief aan de Achtbaren van Hunan" uit 1169 lichtte Zhu Xi zijn nieuwe visie 

toe.  

Zhu Xi creëerde het beeld van "Eén geest met Twee Bronnen". "De Geest is Eén" zei 

hij, maar de gevoelens kunnen afkomstig zijn van het lichaam of van de menselijke 

natuur ("afkomstig van de Hemel"). Wanneer we volledig stil worden, is alleen de 

menselijke natuur werkzaam. Die toestand is de "substantie". De gevoelens die 

ontstaan wanneer die substantie geprikkeld wordt van buitenaf, zijn "de functie". 
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Dit kan je begrijpen als de boom en de vrucht. De boom is de substantie, en het is 

zijn functie om vruchten voort te brengen.  

De menselijke natuur (de substantie) wordt gezien als goed, de gevoelens die eruit 

voortkomen zijn harmonieus. De gevoelens afkomstig uit het lichaam zijn ook niet 

noodzakelijk slecht, maar wel wispelturig, en dus vatbaar voor kwaad, omschreven 

als zelfzucht of als het verlangen naar louter voordeligheid. Zhu Xi omschreef het 

belang hiervan zo: 

"Zo lang als we in het dagelijks leven een inspanning doen tot ernstige eerbied, onze ontplooiing 

volledig ontwikkelen en geen zelfzuchtige gevoelens deze toestand laten verstoren, dan zal de 

geest voor de gevoelens werden opwekt, zo helder als een spiegel en zo rustig als stil water zijn, 

en, nadat de gevoelens opwekt werden, zal de geest zonder uitzondering de gepaste maat en 

inhoud bereiken. Dit is de essentiële taak van dagelijks leven." 

Door gebrek aan bovenstaand  inzicht, en onder invloed van de Hunan-school, 

schrijft hij, "heb ik mijn zelfcultivering verwaarloosd", met alle gevolgen van dien, 

want zijn dagelijks handelen vond hij te gejaagd en miste voorkomendheid. 

Zelfzucht kan dus de menselijke natuur blokkeren, zelfcultivering kan de 

menselijke natuur ontbolsteren. De methode is cruciaal. 

Om beide niveaus, de toestand voor het opwekken van gevoelens – de menselijke 

natuur – en de toestand van opwekte gevoelens – de reële gevoelens – aan elkaar te 

koppelen als substantie en functie, maakte Zhu Xi gebruik van het Tai Chi-concept 

(Taiji) van Zhou Dunyi. Die had 150 jaar vroeger een model ontworpen voor het 

ontstaan van het universum op basis van de eenheid van Yin en Yang. Zhou Dunyi 

noemde dit "De Opperste Polariteit", Tai Chi (Taiji). Die kan voor hem het best 

weergegeven worden door de termen "Beweging en Rust". Uit Rust ontstaat 

Beweging, uit Beweging ontstaat Rust. Zo omvat elke Rust reeds de daarop 

volgende Beweging, en zo omvat elke Beweging de daarop volgende Rust, net zoals 

de vruchten reeds begrepen zijn in de boom, en de boom in diens vruchten6. Zhu Xi 

omschreef het verband tussen menselijke natuur en de gevoelens op dezelfde 

manier. De niet-opgewekte en opgewekte gevoelens horen bij elkaar als Yin en 

Yang. Zhu Xi vond hiervoor inspiratie in de commentaren van Confucius bij "Het 

Boek der Veranderingen" (I Ching"): "Stil en in rust. Gestimuleerd, doordringt het 

alles"7. 

Anders gezegd: de methode van zelf-cultivering die Zhu Xi ontwierp, was een 

methode op basis van het Tai Chi-concept. Om innerlijk evenwicht te bereiken, 

stelde hij, is enerzijds het nodig om met "Stil Zitten" zichzelf tot rust – en op orde - 

te brengen, en anderzijds om met "onderzoek van alle dingen" de wereld te 

                                         
6
In filosofisch jargon noemt men dit de interpenetratie van Beweging en Rust. 

7 In de "Ta Chuan" ("Grote Verhandeling"), 10.4: 
"The Changes have no consciousness, no action; they are quiescent and do not move. But if they are 
stimulated, they penetrate all situations under heaven." (R. Wilhelm vertaling blz 315) 
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doorgronden". Beide, meditatie en onderzoek,  horen bij elkaar  als twee wielen 

van een kar of als twee vleugels van een vogel. 

Hier kunnen we nu mbt het beoefenen van geweldloze krijgskunst enkele 

conclusies trekken.  

De zelf-cultiveringsmethode van Zhu XI was er één op basis van het Tai Chi-

concept. Dat betekent dat ook de beoefening van Tai Chi Chuan (maar niet alleen 

van TCC) in deze zin kan begrepen worden: als een methode van morele verfijning. 

De gezondheidsaspecten van Tai Chi Chuan maken deel uit van dit proces. 

Als we onze krijgskunstbeoefening (Wu) zien in het perspectief van zelfcultivering 

op basis van het Tai Chi-concept, dan ligt het voor de hand dat we ons inzicht 

daarin kunnen verdiepen door de studie van de filosofie van het Tai Chi-concept, 

dwz van het Neo-Confucianisme van de Cheng-Zhu-school. 

En, ten derde, bela ngrijk voor deze nieuwsbrief, ook in andere kunsten kunnen we 

expressies van het menselijke, van de menselijke natuur ervaren, en zo door studie 

van kunst en cultuur het menselijke beter begrijpen en ervaren. In waarachtige 

kunst, stelde Zhu XI, is Wen (kunst) niet vervreemd van Tao (het menselijke pad). 

Hijzelf was een uitzonderlijk kalligraaf, maar hij bekritiseerde sterk de bekende 

familie Su omdat die, wat hem betrof, de verkeerde boodschap bracht in haar 

schilderijen en gedichten. Voor Zhu Xi waren Evenwicht en Harmonie immers "De te 

volgen Weg" (Tao), ook voor de beoefenaars van cultuur en krijgskunst (Wen en 

Wu).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Een kalligrafie van Zhu XI: "In verandering is Polariteit…") 
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YINGTAI´S VERDRIET 

 

De "Legende van Liang Shanbo en Zhu 

Yingtai", in het Westen gekend als "The 

Butterfly Lovers", is één van vier 

belangrijke romantische Chinese 

verhalen8. Sommigen menen dat de 

verschillende verhalen verschillende 

incarnaties zijn van hetzelfde gegeven. 

De legende wordt gebracht in bijna alle 

denkbare media zoals literatuur, 

toneel, opera, film, televisieserie, 

tekenfilm, strip, ballet en muziek. 

Het "verhaal van het verhaal" 

Er bestaat niet alleen de legende zelf, maar er bestaat eveneens een "verhaal van 

het verhaal". Vermoedelijk stamt het basisgegeven uit de eerste eeuwen van (onze 

tijdrekening), tijdens de Han-dynastie. Daarna werd het verhaal verteld, gebruikt 

en misbruikt.  

Een eerste categorie van propagandistisch misbruik is van Boeddhistische aard, 

binnen de strategie van "handige middeltjes"9. De metafoor van deze 

manipulatietechniek is die van een vader die truukjes gebruikt om zijn argeloze, 

kaart spelende zonen te redden uit een brandend huis. In de praktijk bv. koppelen 

Boeddhistische predikanten bepaalde leerstellingen aan gangbare, populaire 

culture thema's. Zo zou men Boeddhistische elementen kunnen verwerken in het 

sprookje van Sneeuwwitje  om het Boeddhisme te "promoten". Iets gelijkaardigs 

gebeurde ook met de "Legende van Liang Shanbo". 

Een tweede aanpassing kwam onder invloed van theater. Het publiek kon niet leven 

met de afwezigheid van een "Happy End", en dus werd het einde van het verhaal 

aangepast, meestal onder de vorm van een toegevoegde reïncarnatie waarin alles 

probleemloos zou verlopen. 

Een derde vorm van misbruik ontstond tijdens het Mao-regime, waarin het verhaal 

gebruikt werd vanuit Marxistisch perspectief om "feodale vuilnis" (dwz het oude 

China) aan de kaak te stellen. 

                                         
8 De drie andere zijn: "Lady White Snake", "De Koeherder en het Weversmeisje", en "De Legende van 
Meng Jiang Nu". Het zijn verhalen uit de streek van Hangzhou, "The City of Love" van China, en ook 
één van de voormalige hoofdsteden. 
9 "Skilful means" 
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Het verhaal is vandaag ook een toeristisch en 

archeologisch gegeven. Men kan het graf van Liang 

Shanbo gaan bezoeken, al bestaat er meer dan één.  

Op de graftempels staat dan dikwijls het verhaal verteld. 

Bovenstaande zijn slechts enkele vormen van gangbare 

aanpassingen- men kan zich afvragen wat het "echte" verhaal juist is. Telkens men 

een versie van de legende ontdekt, is het nodig te doorgronden vanuit welk 

perspectief ze verteld wordt.  

Wat hier volgt zijn de basisbestanddelen van het verhaal, gezien vanuit de versie 

"Yingtai's Grief", een 16de eeuwse vertelling van het gegeven. In voetnoot vermeld 

ik een aantal variatie-elementen. 

De legende van  Liang Shanbo en Zhu Yingtai  

(1) Yingtai is het negende kind10 en enige maar bloedmooie dochter van de 

familie Zhu. Op 16-jarige leeftijd gaat Yingtai, verkleed als jongen11, 

studeren aan een Confucianistische academie in een naburige streek. 

(2) Onderweg naar de academie ontmoet ze een jongeman, Shanbo van de 

familie Liang. Ze worden "gezworen broeders", dwz haar vermomming werkt 

feilloos. 

(3) In de academie  worden Yingtai en Shanbo kamergenoten. Ondanks het feit 

dat ze in dezelfde kamer slapen en studeren, slaagt Yingtai erin haar geheim 

te bewaren12. 

(4) Yingtai keert na drie jaar studie terug naar huis13. Ze vraagt aan Shanbo om, 

wanneer hij klaar is met zijn studie, het zeker niet na te laten aan haar en 

aan het domein van de familie Zhu,  een bezoek te brengen. 

(5) Wanneer ze thuis komt, verneemt Yingtai dat ze door haar ouders als bruid 

beloofd werd aan de enige zoon van de familie Ma14. 

                                         
10 9 is het hoogste geluksgetal in China. 
11 Vraag is waarom Yingtai zich vermomde, en wat haar motivatie was om te gaan studeren. In 
"Yingtai's Grief" wou de vader liever een zoon, en voedde hij zijn hoog begaafde dochter op als een 
jongen. In andere versies is Yingtai opgevoed als een meisje, is ze briljant en wil ze juist daarom 
naar de intellectueel meer uitdagende academie (ipv haar tijd te verdoen met borduren); in nog 
andere versies is ze eerder dom, en heeft ze de opleiding nodig om uit-huwbaar te zijn. 
12 De reden waarom haar identiteit niet onthuld wordt, is verscheiden. Enerzijds is ze bijzonder 
handig om zich te vermommen en om een uitleg te verzinnen als het dreigt mis te lopen. Anderzijds 
is Shanbo een beetje een simpele ziel die met z'n neus in de boeken zit, en er nog niet aan denkt 
dat Yingtai een meisje zou kunnen zijn. In sommige versies heeft Shanbo tegen het einde wel z'n 
vermoedens, maar in de meeste tracht Yingtai voor haar vertrek huiswaarts meerdere hints te 
geven, die echter door Shanbo met veel desinteresse en ontkenning worden beantwoord. 
13 Waarom keert Yingtai vroegtijdig huiswaarts? In sommige gevallen dreigt haar vermomming 
onhoudbaar te worden, in het bijzonder wanneer blijkt dat ze wel slim, maar niet sterk is. In 
andere gevallen zijn het haar ouders die haar met een voorwendsel naar huis roepen.  
14 Waarom de uithuwelijking? Soms is hier een slechte kracht aan het werk: het gemanipuleer van de 
schoonzus, de zucht naar rijkdom van de ouders, de corruptheid van de familie Ma. Of gewoon 
omdat het toen de normale gang van zaken was. 
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(6) Enkele maanden later, maar nog voor de voltrekking van het huwelijk, komt 

Shanbo zoals beloofd langs op het domein van de familie Zhu. Hij ziet nu 

voor het eerst Yingtai gekleed als jonge vrouw, en wordt onmiddellijk 

passioneel  verliefd. Bijna tegelijk echter, krijgt hij het nieuws te verwerken 

dat Yingtai reeds uitgehuwelijkt is15. 

(7) Diep bedroefd en ontgoocheld keert Shanbo huiswaarts. Daar aangekomen 

wordt hij ziek, en sterft16. Hij wordt begraven langs de weg die de 

huwelijksprocessie van Yingtai zal volgen. 

(8) De voorbereidingen voor het huwelijk worden gemaakt. Ondertussen heeft 

Yingtai de dood van Shanbo vernomen. Wanneer de stoet langs het graf van 

Shanbo komt, steekt een storm op17. Yingtai verlaat haar draagstoel en gaat 

bidden tot het graf van Shanbo. De aarde scheurt, en opent de tombe. 

Yingtai ziet Shanbo liggen en springt in het graf. Wanneer de aarde zich 

weer sluit, komen twee vlinders uit het graf gevlogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
15 Volgens de verschillende verhalen zijn de reacties erg verschillend. In een Boeddhistische versie 
heeft Yingtai geen problemen met het gearrangeerde huwelijk maar ontpopt Shanbo zich tot 
stalker. In andere versies sluiten de ouders Yingtai op om haar weg te houden van Shanbo. In 
"Yingtai's Grief" ondergaan beide hun droevig lot met gemengde gevoelens van aanvaarding en 
verzet. 
16 Ook de reden van Shanbo's ziekte is divers. Als stalker stikt hij in een prop papier die hij heeft 
ingeslikt (een afscheidsbrief van Yingtai), in andere vat hij een kou en sterft aan deze ziekte, in nog 
andere sterft hij van verdriet. 
17 Hier is misschien nog het grootse contrast in de verhalen. In sommige versies is er helemaal geen 
storm, maar is ook Yingtai nog voor het huwelijk gestorven van verdriet en wordt ze uit respect bij 
haar partner begraven. In het andere uiterste is er een waar dramatisch toneel van magisch-
Boeddhistische effecten, waarbij de aarde een diepe kloof wordt, en Yingtai door Shanbo (als 
stalker) in het graf wordt getrokken. 
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Het verdriet van Yingtai ("Yingtai's Grief") 

"Yingtai's Grief"18 is, wat mij betreft, één van de mooiste vertellingen van de 

"Legende van Liang Shanbo en Zhu Yingtai". Hier staat Yingtai in de hoofdrol, en 

ligt het begin niet thuis voor het vertrek naar de academie, maar in de academie 

voor Yingtai's terugkeer naar huis. 

Het verhaal start met een probleemstelling: wie zal water halen? Shanbo had al wel 

gemerkt dat zijn briljante kamergenoot niet erg sterk was, en daarom nam hij 

steeds zijn beurt over om water aan te dragen. Zulks was niet naar de zin van de 

medestudenten, die zich bekloegen dat ieder zijn bijdrage moest doen, en dus ook 

Yingtai. Ze wil daarom het water toch zelf aandragen… 

"Als ze te snel stapte, vreesde ze dat ze het water zou verliezen; 
Maar als ze te traag stapte, drukte de draagstok op haar schouders. 
Kwakkelend nam ze nog enkele stappen, 
Viel dan op haar achterste, de grond zo vlak als maar kon zijn! 

De volle emmers water liepen helemaal leeg, 
Haar kap, haar schoenen, haar kledij was helemaal nat. 
Wanneer haar blauw kleed vochtig werd, voelde ze zich ellendig; 
En vervloekte in zichzelf meerdere malen haar vader en haar moeder: 
 Omdat het jullie lot was geen zoon te hebben19, bleven jullie er een zoeken; 
En wanneer een dochter geboren werd, behandelden jullie haar als een zoon. 
Jullie lieten me boeken en letteren studeren, en dat was mooi, 
Maar brandhout verzamelen en water aandragen, is werkelijk een pijnlijke last!" 

 
De vrouw van de leraar heeft het ondertussen door: Yingtai is een meisje. Om het 

te kunnen bewijzen voert ze haar dronken, en kijkt onder haar kledij. De 

echtgenote bewaart het geheim, maar de leraar verstrengt de regels om er zeker 

van te zijn dat elke student aan zijn kant van het bed blijft.  

Tijdens de sportieve ontspanning wordt Yingtai uitgelachen dat ze zo slap is als een 

meisje. Ze besluit huiswaarts te keren. Shanbo loopt een eind met haar mee, om 

haar uit te wuiven, in welke tijd Yingtai hem tracht te hinten over haar ware 

identiteit:  

"Het is Lente, de tijd wanneer de bijtjes de bloemetjes bezoeken !", of "Kijk, daar vliegen twee 

vogels, die vooraan is een mannetje, die erachter is een vrouwtje", of  "Wil je me niet over de 

rivier dragen ?".  

Shanbo wil het horen noch weten, en dus geeft ze hem ten einde raad een brief 

mee om te lezen bij zijn terugkeer in de academie. Uiteindelijk beseft Shanbo zo  

de inhoud van de hints.  

Wanneer Shanbo Yingtai enkele maanden later thuis bezoekt, en haar ziet als de 

prachtige jonge vrouw die ze is, vraagt hij: 

                                         
18 "Yingtai's Grief" in "The Butterfly Lovers, The Legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai, Four 
Versions with Related Texts", door Wilt L. Idema. 
19 In deze versie is Yingtai enig king van de familie Zhu. 
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We bestudeerden samen twee jaar en half de boeken, 
Hoe komt het toch dat je nooit, beste broer, je ware natuur verraden hebt ? 
 

Waarop Yingtai antwoordt: 

Ik toonde mijn diepste intenties in wel honderden hints, 
Maar jij leek wel een standbeeld van klei of van hout. 
Laten we ons nu toeleggen op dit ogenblik, en de omgeving vergeten, 
Kom met mij naar mijn studeerkamer om thee te drinken. 

 

Na hun afscheid komt Shanbo in tranen thuis. Hij vertelt alles aan zijn ouders, 

maar sterft tijdens zijn verhaal. 

Wanneer de huwelijksstoet voorbij het graf komt, gaat Yingtai er drie maal buigen, 

en bidt dat het graf zich zou openen bij de derde groet. 

En wanneer Yingtai haar derde buiging uitvoerde met de hoogste oprechtheid, 
Zwaaide de deur van het graf open met gekraak. 
Dit bracht Yingtai volledig van haar stuk van vrees: 
In het graf lag inderdaad haar medestudent Liang! 

 

Ze stapte in het graf en stampte met haar voeten op de grond, waardoor de deur 

van het graf dicht viel. 

Eenmaal Yingtai  in het graf gevallen en gestorven, 
Veranderde het koppel in een gele en een gekleurde vlinder 
De gele was oorspronkelijk Liang Shanbo 
De gekleurde was oorspronkelijk Zhu Yingtai. 

 

(… en ze beminden elkaar als vlinders in de lucht, om later herboren te worden als 

een koppel). 
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Het "Butterfly Lovers" concerto 

Het concerto 

Van de hedendaagse vertellingen is het vioolconcerto van 

Chen-He  ongetwijfeld het meest bekend. Het groeide uit tot 

een ware Chinees-nationale trots. De melodieën worden in 

vele latere versies gebruikt. Het concerto volgt duidelijk het 

verloop van het verhaal, waarbij de rol van Yingtai wordt 

weergegeven door de viool. Met volgend overzicht kan je de 

muziek goed volgen (http://www.youtube.com/watch?v=K_qd-

9wD6qA – Aikiko Suwanai, viool): 

(1) De ontmoeting - traag (adagio cantabile): 

Yingtai reist af naar de academie en ontmoet Shanbo. Ze worden "broeders". 

 

(2) De academie - snel (allegro): 

Leren is een genot en de tijd gaat snel voorbij. 

 

(3) Yingtai neemt afscheid - traag (adagio asai doloroso): 

Yingtai wordt terug naar huis geroepen en neemt afscheid van Shanbo 

(samenspel tussen viool en cello). 

 

(4)  De ruzie - snel-virtuoos tegen zwaar (pesante – piu mosso – duramente): 

Yingtai verneemt haar uithuwelijking  aan de zoon van de familie Ma. Ze 

haalt alle argumenten aan die ze heeft (net als de viool alle technieken 

gebruikt die ze in de kast heeft) tegen haar ouders en de familie (de zware 

orkestratie met blazers en simbalen), maar het mag niet baten. Yingtai 

vecht hier tevergeefs voor haar toekomst, een bijzonder aangrijpend deel. 

 

(5) De onthulling - Traag (lagrimoso): 

Shanbo komt op bezoek bij de familie Zhu en ontmoet Yingtai als meisje. 

Tegelijk hoort hij het nieuws van het afgesproken huwelijk (de gesprekken 

tussen Yingtai en Shanbo zijn ook hier voorgesteld als dialogen tussen de 

viool en de cello). 

 

(6) De huwelijksstoet - snel (presto resoluto): 

Alles wordt in gereedheid gebracht voor het huwelijk. Yingtai heeft de dood 

van Shanbo reeds vernomen. Wanneer de stoet voorbij het graf van Shanbo 

komt, stopt Yingtai en bidt tot het graf. De aarde scheurt en het graf opent 

zich. Yingtai springt in het graf en sterft. 

 

(7) De vlinders - traag (adagio cantabile): 

De rust keert weer (de oorspronkelijke melodie wordt hernomen). Vlinders 

stijgen op uit het graf. Yingtai en Shanbo zijn verenigd in de dood. 
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De lotgevallen van het concerto 

Eind jaren 50 van vorige eeuw wou Mao China op gelijke hoogte brengen met het 

Westen. De CP moedigde in de "Grote Sprong Voorwaarts" cultuur-studie aan, 

ietwat naar het voorbeeld van Sovjet-Rusland. In die context, om het Westen op 

eigen gebied te verslaan, werd de opdracht gegeven om een vioolconcerto te 

creëren. Na veel discussie koos de componist Chen Gang voor een thema dat  

vanuit de Chinese opera, de filmindustrie en de traditionele verhalen reeds bekend 

was bij de bevolking: de legende van Liang Shanbo en Zhu Yintang. Die keuze was 

van meet af aan controversieel bij de partijkaders. 

Het stuk ging in première op 27 mei 1959, met de jonge 

soliste Yu Lina. De violist en mede-componist He Zhanhao, 

zat in het jeugdorkest. Het werd een onmiddellijk succes, 

en, bij wijze van bis, moest het hele stuk opnieuw gespeeld 

worden. De partijkaders vonden het rommel, maar de 

bevolking was enthousiast. 

Bij het uitbreken van de Culturele Revolutie in 1964, werden 

alle medewerkers van het concerto gearresteerd. Yu Lina 

kon op het nippertje een publieke vernedering vermijden. De 

componist Chen Gang ging voor twee jaar de gevangenis in, 

gevolgd door jaren huisarrest gekoppeld aan heropvoedings-

programma's.  

Zijn muziek werd nu officieel omschreven als "vergif" of een "misdaad erger dan 

moord". Een anekdote vertelt over de Rode Garde die een groepje jongeren uit 

elkaar dreef omdat ze naar "The Butterfly Lovers" aan het luisteren waren, om 

daarna te ontdekken dat het kinderen van partijkaders waren. Het was pas eind 

van de jaren zeventig,  na het einde van de Culturele Revolutie, dat het stuk terug 

uitgevoerd mocht worden. 

Chinese identiteit tegenover het universeel menselijke 

Niet alleen confrontatie met de partijkaders maakt het "Butterfly Lovers-concerto" 

controversieel. Enerzijds omdat het bijzonder populair is, maar anderzijds ook 

omdat sommigen het "te Westers" vinden, wordt het herwerkt naar meer etnische 

uitvoeringen, waarbij zowel de viool als de orkestinstrumenten in meerdere of 

mindere mate vervangen worden door traditioneel Chinese.  

Sommige Chinezen weten zichzelf verwikkeld in een constante strijd tegen het 

Westen, en voor sommigen onder hen is het concerto een strijdmiddel. Zo las ik 

volgend commentaar op Youtube bij een uitvoering door de Amerikaanse violist Gil 

Shaham: 

"Hearing a Westerner play Butterfly Lovers to such perfection discouraged me 

from teaching it" 
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Ook andere commentaren verbazen zich erover dat een Westerling Chinese muziek 

zou kunnen spelen. 

Die spanning tussen het nationalistische en het universele, was van meet af aan 

aanwezig in de compositie. He Zhanhao, de violist-medecomponist van het stuk, 

was Russisch getraind, en nam een voorbeeld aan het nationalisme van de 

Sovjetrepubliek. Chen Gang daarentegen eerder cosmopoliet. Zijn vader, ook 

componist (zoals van dit "razend populaire" liedje uit de jaren dertig, "Rose, Rose I love you" 

http://www.youtube.com/watch?v=2PrvRhaoNN8 ), was geadopteerd door een Indisch 

migrantengezin in China, en trouwde later een Islamitische vrouw. 

Chen Gang zag het zo: "Mensen zeggen dikwijls dat hoe nationaler je bent, hoe 

minder ver je kan reiken. Maar ik denk dat hoe beter je je cultuur kent, hoe 

internationaler je wordt. Met het gepaste platform, kan je de wereld bereiken". 

Inderdaad, het gaat erom hoe iemand de eigen culturele wortels benadert: als een 

bestaand vertrekpunt om te overstijgen, of als een normatief einddoel om in op te 

gaan. Wie zich vanuit zijn eigen, bijzonder-persoonlijke toestand, op het 

Universele richt, legt een verbinding met alle mensen. 

Het is dan ook die Universele reikwijdte die het verhaal van de legende20, en de 

vertolking ervan in het concerto, zo aangrijpend maakt. Wie ter wereld wordt niet 

geraakt door de gevoelens van verliefdheid, blijdschap of vreugde, van droefheid,  

en vooral van verdriet bij het verlies van een beminde ? 

 

 

 

 

 

 

                                         
20 Een website over Chinese cultuur formuleerde haar visie als volgt: "There are many differences 
between the cultures of the world. However, love is felt in the same way by everyone. Some 

Chinese love stories are creative tales that describe, for better or for worse, the devotion of one 

person to another. That is why Chinese love stories are both timeless and beautiful to people 

across the world." (zie: http://chinesecultural.ca/links/story_links.html) 
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De uitvoeringen 

 Mijn favoriete vertolkingen zijn die  van Nancy Zhou  

(http://www.youtube.com/watch?v=N39iuyzHU9c)  en van de hierboven reeds gelinkte 

Akiko Suwanai  (http://www.youtube.com/watch?v=K_qd-9wD6qA).  

De opname met Nancy Zhou, jammer genoeg 

met piano ipv orkest, is bijzonder 

geloofwaardig, al was het maar omwille van 

de leeftijd van de violiste, een bijna –

twintiger, net als de hoofdfiguur Yingtai. De 

uitvoering door Akiko Suwanai is bijzonder 

sterk.  

Beiden hebben gemeenschappelijk dat ze 

laureaten zijn van de Belgische Koningin 

Elisabeth-wedstrijd. Bovendien is Akiko Suwanai goed thuis in de virtuositeit van 

Paganini, wat  een basisvoorwaarde is om dit viool concerto zijn volle betekenis te 

kunnen geven. Nancy Zhou van haar kant, is een beschermelinge van Anne-Sofie 

Mutter, de bekende Duitse violiste. 

Verder zijn de opnames van de Amerikaanse violist Gil Shaham 

(http://www.youtube.com/watch?v=dvLcgL5RnQY) en de Chinese Lu Si-Qing, leerling van 

de "Menuhin School" (http://www.youtube.com/watch?v=5Egmjy8BbME) erg verdienstelijk 

en technisch perfect, maar minder expressief.  

Historisch belangrijk zijn de vertolkingen van Yu Lina, die als eerste het stuk 

speelde (http://www.youtube.com/watch?v=w_HdyVnY0ag) en van Takako Nishizaki 

(http://www.youtube.com/watch?v=C9tI0RT5yJc)  één van de eerste leerlingen van de 

Suzuki school. 

Zoals reeds aangehaald zijn er ook versies gespeeld op  

traditioneel Chinese instrumenten (zoals bv deze: 
http://www.youtube.com/watch?v=tu5XohUR3Pg ) 

 

 

 of wordt de muziek gebruikt als ballet- of dansmuziek.  
(http://www.youtube.com/watch?v=h1DqfJtd3sU) 
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De relevantie van de legende voor de beoefening  van krijgskunst 

Wen en Wu (cultuur en krijgskunst) 

Eén van de steeds terugkerende thema's in de Chinese 

filosofie is die van de verhouding cultuur (Wen) tot 

krijgskunst (Wu), en van beide tot "De Weg" (Tao). 

Sommigen zagen tussen deze een tegenstelling, 

andere spraken over twee wielen van een wagen, of 

twee vleugels van een vogel, de Weg van het penseel 

en het zwaard. Daarom is volgend citaat uit "Yingtai's 

Grief" zeker niet zonder belang. 

De laatste nacht voor haar terugkeer naar huis, hebben Shanbo en Yingtai al 

pratend doorgebracht.  

"Bij de vijfde klokslag kwam er licht aan de hemel,  
En de oudere en jongere broer verlieten hun slaapplaats. 
 Ze kamden hun haar en wasten hun gelaat, 
En Yingtai pakte haar zwaard, haar luit, en haar boeken in. 
Op de binnenplaats vooraan nam ze afscheid van de leraar, 
Dan, achteraan, nam ze afscheid van de leraar's echtgenote." 

Het leek me een mooie verwijzing naar de eenheid van kunst, cultuur en 

krijgskunst. 

 

Tai Chi Chuan-techniek: de Mooie Dame aan het Weefgetouw (gender) 

Zoals in het begin reeds vermeld, is de "Legende van 

Liang Shanbo en Zhu Yingtai" één van vier belangrijke 

romantische verhalen die men ziet als onderling 

verbonden. "De Koeherder en het Weversmeisje" is er 

een tweede van. Hier gaat het verhaal over de liefde 

tussen de dochter van de Hemelse Keizer en een 

koeherder. Ze worden een koppel en krijgen 

kinderen, tot de Hemelse Keizerin haar dochter aan 

haar taak herinnert: het weven van wolken om de 

wereld te voorzien van water, de bron van leven. 

Deze legende kan men verbinden met de techniek 

"De mooie dame werkt aan het weefgetouw" uit de 

beoefening van Tai Chi Chuan. De symboliek van de 

techniek lijkt duidelijk verbonden met het thema van 

gender, leven  en voortplanting. 
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"Van hart tot hart" (artistieke communicatie) 

Zelfverwezenlijking in de kunst is een werk van Xin, de "Hart-en-Geest". Maar de 

weg daar naartoe is lang, en vraagt veel oefening (Kung Fu). Eerst is er de vorm (Li) 

die men verwerft door technische training. Daarna is er energie nodig om die vorm 

de gepaste kracht te geven. Maar het uiteindelijke doel is het werk van gevoelens.  

Om die reden werd in het Confucianisme muziek als een onmisbaar element in de 

opvoeding beschouwd, dwz omdat emoties de persoonlijkheid vormen. Dit werk van 

de "Hart-en-Geest" is echter wezenlijk voor elke vorm van kunstbeoefening, en dus 

ook voor krijgskunst. 

De Japanse Jazz-pianiste Hiromi Uehara 

formuleerde een gelijkaardige gedachte: 

"When I play Music, I realize that it really 
filters emotions. I called this album Voice 
because I believe that people's real voices 
are expressed in their emotions. It's nothing 
that you really say. It's more something that 
you have in your hart. Maybe it's something 
you haven't said yet. May be you're never 
going to say it. But it's your true voice. 
Instrumental music is very similar. We don't 
have any words, but we feel it when it's 
real." (zie: http://www.hiromimusic.com). 
 
In een inleidend interview zegt ze: "Ik wil dat 
mijn muziek gaat van hart tot hart, niet van 
vinger tot oor" (zie: 
http://www.youtube.com/watch?v=hd7LdfXqiSU). 

 

Wat zulks concreet  in de praktijk betekent voor haar muziek kan je zien en horen 

in de stukken die ze zelf componeerde, zoals het erg dynamische "Alive" 

(http://www.youtube.com/watch?v=kR8HinFaQhk), het bijzonder intieme  "Place To Be" 

(http://www.youtube.com/watch?v=Mf6UNCBy3MA), of in de humor van  "The Tom and 

Jerry Show" (http://www.youtube.com/watch?v=-HcKrd3K8_A). 

Meer lezen 

- "The Butterfly Lovers, The Legend of Liang Shanbo and Zhu Yingtai, Four Versions with 
Related Texts", door Wilt L. Idema. 

- The Butterfly Lovers- Liang Shanbo and Zhu Yingtai: 
http://en.gotohz.com/whyhangzhou/traditionfolklore/201312/t20131218_91121.shtml#sth
ash.KhshDqTw.dpbs  

- The story of Liang Shanbo and Zhu Yingtai: http://www.hangzhoutravel.org/The-story-of-
Liang-Shanbo-and-Zhu-Yingtai-396.html  

- Hangzhou, City of Romance: http://travelwritersmagazine.com/hangzhou-chinas-city-of-
romance  

- Bijlage bij de CD "The Butterfly Lovers" door Gil Shaham 
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DE VIER SEIZOENEN 

 

Het eerste van de 64 hexagrammen van de  I Ching (Yijing – Het Boek der 

Veranderingen)  heet "De Hemel, Het Creatieve". Het bevat uitsluitend Yang-lijnen, 

en symboliseert de creatieve kracht 

van het Universum en van het creatieve 

potentieel van elk mens.  

Het hexagram "Hemel" omvat het 

concept "Sheng-sheng", de bron van 

leven, de steeds terugkerende cyclus 

van generatie en regeneratie waardoor 

alle dingen in de wereld ontstaan. Die 

cyclus verloopt in fasen, nl ontstaan, 

bloeien, vooruitgang en versteviging, 

zoals in de natuur het leven begint met 

de lente, wiens energie zich doorzet in 

de zomer, de herfst en de winter. 

"Hemel" is echter ook een metafoor voor de verwezenlijking van projecten. Die 

hebben allen ergens hun oorsprong, in een initiatief, in een initiële energie die het 

scheppingsproces op gang zet. Daarna wordt het tot bloei gebracht en verder 

uitgewerkt om een definitieve vorm te krijgen waarin het zijn evenwicht vindt. Op 

een gelijkaardige manier is "Hemel" ook een metafoor voor zelfontplooiing  en 

persoonlijkheidsontwikkeling binnen het eigen levensverloop. "Tijd" is hier geen 

hinderpaal, maar een basisvoorwaarde om potentieel tot ontplooiing te brengen. 

Het was de grote vernieuwing van Zhu Xi om er tevens een metafoor voor morele 

fundering aan te koppelen als basis van authenticiteit. De lente, ontstaan, de 

primaire energie zag hij als menselijkheid. Bloeien, de zomer, als hoffelijkheid; 

vooruitgang, de herfst, als rechtvaardigheid; versteviging, de winter als wijsheid. 

Zhu Xi koppelde zo de vier deugden van Mencius21 aan de vier stadia van de I Ching 

om onze menselijkheid inhoud te geven. 

Water, als bron van leven, is binnen het Confucianisme een veel gebruikt symbool. 

Je merkt dit onder meer in de commentaar van Confucius (of van zijn school ?) bij 

het hexagram "Hemel": 

"Groot is inderdaad de scheppingskracht van de Hemel waaraan alle dingen hun oorsprong danken 

en die alles doordringt. De wolken passeren en de regen doet zijn werk, en alle individuele wezens 

bereiken hun vorm. Omdat de Wijze een helder inzicht heeft in einde en oorsprong, en in de weg 

waarin elk van de zes fasen zichzelf voltooit volgens zijn eigen tempo, klimt hij op hen naar de 

Hemel alsof het op zes draken was. De weg van Het Creatieve werkt door verandering en 

                                         
21 Zie Nieuwsbrief nr 6, juni 2013 
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transformatie, zodat elk ding zijn ware natuur en bestemming bereikt en in een voortdurende 

overeenstemming komt met de Grote Harmonie: dit is wat stimuleert en bewaart. Hij stijgt uit 

boven de verscheidenheid der dingen, en alle streken worden in vrede verenigd." 

Wanneer bij het ontdekken van het hexagram "Hemel"  de zes lijnen sterk blijken 

(getal 9 ipv 7 bij het gooien van de munten of bij het gebruik van stokjes), dan 

verandert elk van de zes lijnen in Yin, en transformeert Hemel in het hexagram 

"Aarde".  

"Aarde" bevat dus zes Yin-lijnen en staat voor ontvankelijkheid en voor toewijding. 

In de I Ching beschrijft men dit proces als volgt: 

"Er verschijnt een vlucht van Draken zonder Hoofd. De kracht van het Creatieve en de mildheid van 

het Ontvankelijke verenigen zich. De kracht is aangegeven door een vlucht van Draken, de mildheid 

is aangeduid door het feit dat hun hoofden verborgen zijn. Dit betekent dat mildheid in handelen 

gekoppeld aan kracht in beslissing, voorspoed brengt." 

In de "40 Hoofdstukken over Tai Chi Chuan" van de Yang-familie worden de 

hexagrammen ook verbonden met de basistechnieken van Tai Chi Chuan. In de "Vier 

Seizoenen" vinden we  ook een stukje basisfilosofie van onze disciplines. 
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CARTOON 

 

 

En tot slot nog enkele animatie-impressies van "De legende Liang Shanbo en Zhu 

Yingtai…" . 

 

 

 


