Thema-avond Filosofisch Café Zwolle:

De invloed van het Confucianisme op China’s buitenlands beleid
maandag 18 februari 2019
aanvang 19.45 uur Stadkamer Zwolle
met spreker Henk Schulte Nordholt
In enkele tientallen jaren is China een wereldmacht geworden. Wat er nu in China gebeurt, heeft zijn
weerslag op de hele wereld, of het nu gaat om de econonomie, de politiek of het milieu. Hoe is dat zo
gekomen? Speelt daarin een specifieke Chinese wereldbeschouwing een rol?
Dan hebben we het met name over de opvattingen van Confucius, de grote Chinese filosoof en ethicus, die
de ideale maatschappij ziet als de hiërarchische ordening van een (patriarchale) familie.
Onder het bewind van president Xi Jinping (vanaf 2012) zet Beijing in op de ‘Grote verjonging van de
Chinese natie’. In welke mate wordt die slogan geïnspireerd door de Confucianistische orde die aan het
begin van onze jaartelling ontstond, en die pas in 1912 ten val kwam? In hoeverre bepaalt de historische
beleving de hedendaagse buitenlandse politiek?
Is wat China doet werkelijk in overeenstemming met de ideeën van de oude filosoof?
Hierboven staan tal van vragen, maar een hele belangrijke vraag is wel: Vormt China een voorbeeld of een
bedreiging voor ons?
Henk Schulte Nordholt, Sinoloog en Publicist en auteur van het boek ‘China en de barbaren’ (2016) gaat op
18 februari dieper in op deze prangende vragen.
Voor de inleiding en in de pauze speelt Arnold Stevens op piano. Na de inleiding wordt een discussie
georganiseerd, waarin de pauze is opgenomen. We stoppen om 22.00 uur. De bar is, om met elkaar na te
praten over dit altijd actuele thema, open tot 22.30 uur.
Plaats thema avond: Stadkamer (Zeven Alleetjes 1A), Zwolle.
Vanaf 19.30 uur is de zaal open en 19.45 uur begint de inleiding. De entree is zes euro, voor studenten op
vertoon van studentenpas 3 euro. We hanteren een aangepast tarief voor bezoekers die niet in staat zijn
genoemde entree prijs te kunnen betalen. Men kan dit aangeven bij de kassa. Er kan aan de kassa alleen
contant betaald worden.
Programma FCZ voorjaar 2019: zie ook www.filosofischcafezwolle.nl
maandag 18 februari: Henk Schulte Nordholt, De invloed van het
Confucianisme op China’s buitenlands beleid
maandag 18 maart: Michel Dijkstra, Mystiek in onze tijd
maandag 25 maart Socratisch Gesprek, thema wordt te zijner tijd
bekend gemaakt

maandag 15 april: Maand van de Filosofie (spreker wordt later
bekend gemaakt)
maandag 27 mei Socratisch Gesprek, thema wordt te zijner tijd
bekend gemaakt

