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Woordje vooraf 

Met plezier verstuur ik de volgende nieuwsbrief van het 

nieuwe studiecentrum.  

Geregeld krijg ik de vraag of Tai Chi Chuan  alleen iets 

voor vrouwen is. In aikido zouden  dan weer alleen  

hevige jonge knapen de zaal vullen.  Begrijpelijke 

vragen, maar ze passen zeker niet bij de manier waarop 

we oefenen: voor man en vrouw, voor jong en oud. 

Wanneer deze disciplines ingevuld worden als een 

krijgskunst met het oog op zelfzorg, hoeven ze niet 

seksistisch te zijn en kunnen ze zelfs drager worden van 

uitgesproken feministische waarden. Terwijl ik me hierin verdiepte, bleek me het feminisme zelfs 

een noodzakelijke voorwaarde voor menselijke emancipatie in het algemeen: men kan niet denken 

over de mens in het algemeen zonder beschouwingen over zijn gender en zijn sekse. 

En dus, zie hier een speciale nieuwsbrief over "vrouwenzaken". 

Ik wens jullie veel leesplezier! 
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DE KONINGIN VAN ENGELAND 
 

Het is een cynische paradox dat na 5000 jaar stedelijke beschaving de mensheid er 

wel in geslaagd is om een robot op Mars te plaatsen om er te graven naar sporen 

van buitenaards leven, maar dat ze er nog steeds niet toe gekomen is om een 

heldere en adequate visie te ontwerpen over wat mensen het meest intiem is: hun 

gender en hun sekse.  

Bij gevolg blijkt het lastig om emancipatie een stevige basis te geven. Op het 

gebied van vrouwenrechten is al een hele weg afgelegd, maar de laatste jaren is 

het feminisme enigszins verdwaald. Hoe zou het feminisme van de toekomst er 

kunnen uitzien ? 

In 1889 argumenteerde de enigszins progressieve urbanist Patrick Geddes in Groot-

Brittannië tegen vrouwenstemrecht. Naar zijn mening hadden mannen en vrouwen 

een ander metabolisme. Mannen waren voor hem energie-vrijmakend en actief 

(katabool), vrouwen materie-opbouwend en passief (anabool).  Dat passief-

opbouwenden in het parlement zouden zetelen,  had voor hem geen zin. 

Parlementaire debatten waren voor wezens van de energetisch-actieve aard, dwz 

voor mannen. Man-mensen worden zo als afzonderlijke wezens beschouwd  (zoals 

in vele talen "man" en "mens" met hetzelfde woord wordt aangeduid) in 

tegenstelling met en volledig onderscheiden van dat andere wezen, "vrouw". In 

deze benadering sluiten vrouwelijkheid en menselijkheid elkaar uit.  

Het hoeft geen betoog dat feministen van toen het oneens waren met die visie, 

maar ze namen jammer genoeg wel het uitgangspunt ervan over, nl. dat gelijke 

rechten moeten geschraagd worden op gelijke aard. "Om dezelfde rechten te 

genieten, moet men hetzelfde zijn", de ontkenning van diversiteit in functie van 

gelijkberechtiging, is een denkfout die aan de basis ligt van vele mislukte ethische 

dialogen. De eerste feministen vertrokken van hetzelfde punt als hun seksistische 

collega's en, teneinde gelijke rechten te bekomen,  gingen ze argumenteren dat 

mannen en vrouwen niet verschillend waren. 

Simone de Beauvoir kwam met de stelling dat iemand niet als 

vrouw wordt geboren, maar tot vrouw wordt opgevoed. Nog 

later werd, hierop verder bouwend, door anderen gesteld dat 

zichtbare verschillen in de hersenen een gevolg waren van 

milieu-invloed. En verder: als mannen groter zijn dan 

vrouwen, is dat omdat vrouwen minder goed gevoed worden; 

als ze minder sterk zijn, komt dat door een tekort aan 

turnles. Voor deze groep van feministen betekent 

vrouwenemancipatie het streven naar een genderloze, 

geslachtsloze samenleving, waarin de term "vrouw" niet meer 

zou bestaan, maar er uitsluitend (unisex) mensen de 

samenleving zouden vullen. 
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Die redeneertrend had echter enkele belangrijke nadelen. Ten eerste betekent in 

deze visie emancipatie noodzakelijk een verlies aan vrouwelijkheid.  Ten tweede, 

als het concept "vrouw" waarlijk een illusie is, louter een sociaal construct, hoe 

kunnen er dan "vrouwenrechten" bestaan ? En zo ging men opnieuw op zoek naar de 

essentie van het vrouwelijke. In 2006 was er Linda Alcoff die zich op geniale wijze 

herinnerde dat er toch een klein detail was welk mannen en vrouwen enigszins van 

elkaar onderscheidde: de zwangerschap. Verder ging men "het wezen van de 

vrouw" zoeken in de geschiedenis als een geheel van eigenschappen dat bekend is 

doorheen alle tijden. "Onderdrukt zijn" is zo een typisch vrouwelijke eigenschap, 

stelden sommigen, wat bij anderen de vraag opriep of de Koningin van Engeland 

wel een vrouw is, wegens "niet onderdrukt". 

Al die visies en theorieën zouden best leuk kunnen zijn, als ze een mooie zaak als 

het feminisme niet lieten verdrinken in een filosofisch moeras. 

Desondanks lijkt me in die discussies een nuttig element 

naar voor te komen, nl. dat  het gebruik van termen als 

"de vrouw" of "vrouwen" op zich al repressief is. "De 

vrouwen", net als "de mannen" komt zo immers snel in 

het rijtje van andere karikaturen als "De Eskimo's", "De 

Walen", "De Illegalen", "De Zigeuners", "De Negers", "De 

Chinezen" en andere boeiende stereotypen. Bovendien is 

de droom van een vrouwelijk zusterschap dat mannen 

overbodig maakt, een soort luchtspiegeling want, om 

een open deur dan toch maar in te trappen, ook tussen vrouwen onderling bestaat 

nijd… . 

Eerder dan een element van de homogene groep 

"vrouwen" is de Koningin van Engeland een 

individu met wensen en voorkeuren, kwaliteiten 

en gebreken. Al die bijzondere eigenschappen die 

de Koningin van Engeland maken tot wat ze is, 

vatten we samen in één term: Elisabeth. 

Elisabeth is een mens, maar ze kan niet aan mij 

verschijnen zonder als vrouw te verschijnen, ze is 

mens en vrouw tegelijk waarbij haar mens-zijn 

het meest fundamentele is. Elisabeth is eerst 

mens en dan pas, of tegelijkertijd, vrouw.  

Zouden we een identiteitsfiche van Elisabeth 

opstellen, dan is die een expressie van haar 

innerlijke natuur die tegelijk algemeen menselijk 

en vrouwelijk is. Zelf-ontplooiing betekent dus 

voor Elisabeth ontplooiing als mens en als vrouw. 
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Zulk een benadering van de verhouding tussen het 

algemeen menselijke en het specifiek vrouwelijke sluit 

aan bij de symboliek van het bekende Yin-Yang-symbool. 

De filosofie ervan luidt in het Chinees: "Wu Chi er Tai Chi".  

Daarbij staat "Wu Chi" voor de "Oorspronkelijke Leegte" 

die voorafgaat aan het ontstaan van het universum. "Tai 

Chi" staat voor de energetische dynamiek van de 

bestaande huidige wereld, voor de polariteit van Yin en 

Yang.  

"Wu Chi er Tai Chi" betekent iets als "De opperste niet-

polaire polariteit", dwz tegelijk leeg, én tegelijk gevuld 

met Yin en Yang. Tegelijk Rust én Beweging. Van beide is 

Rust, de Leegte, fundamenteel. Vertaald naar de 

genderproblematiek, betekent het "Mens en Gender" 

tegelijk, mens en vrouw tegelijk, met menselijkheid als 

basis. De vrouw die voluit en volwaardig mens wil zijn, 

hoeft dus haar vrouwelijkheid niet op te geven, 

integendeel. 

Het is duidelijk dat zo gezien de Tai Chi-filosofie een belangrijke feministische 

kiem bevat. Waarom de vroegere  Chinese samenleving tot de meest seksistische 

op aarde behoorde, is dan ook een historisch raadsel. Het Chinese seksisme was 

wel minder "passief", maar eerder complementair-actief voor vrouwen. De meest 

voor de hand liggende verklaring is dat de Tai Chi-filosofie tijdens het Keizerrijk in 

dienst werd gesteld van de vaderlijke bloedlijn, waardoor vrouwen als volledig Yin, 

en mannen als volledig Yang werden beschouwd, en  met een scheiding der seksen 

als gevolg (hierop kom ik verder in deze nieuwsbrief nog terug). 

In bovenstaande derde visie leeft in ieder mens een eigen vertolking van een 

algemeen menselijke natuur en tegelijk van een gender-natuur, wat betekent dat 

het gedrag van mannen en vrouwen niet louter een maatschappelijk construct is. 

De genetica laat zich niet alleen voelen in ons lichaam maar tevens in de omgang 

met elkaar. Dit wordt onderzocht in een weerom jonge wetenschap, de "sociale 

genetica". Uit die kennis kan men dan weer besluiten dat een beleid welk met 

wetten de omgang tussen mannen en vrouwen wil regelen, weze het als scheiding 

der seksen, weze het als quota, of om het even wat, snel het risico loopt tegen-

natuurlijk te zijn en zo ongelukkige mensen voort te brengen. 

Weer andere feministen argumenteren dat het woord "feminisme" nutteloos of 

overbodig is. "Humanisme" of "emancipatie" is voor hen voldoende, omdat wie 

gelijke rechten wil voor alle mensen, dat uiteraard ook voor vrouwen wil. De 

redenering is zeker niet zonder waarde, maar persoonlijk behoud ik graag de term 

feminisme. E-man-cipatie is immers lang een pure mannenzaak geweest, en 

vrouwenrechten staan vandaag opnieuw erg onder druk.  
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Die tendens tot het terugschroeven van vrouwenrechten ontstaat onder meer door 

contact met culturen-zonder-vrouwenrechten. Hoe zeer het feminisme is 

verdwaald blijkt bv. uit het feit dat sommigen het dragen van de boerka hebben 

uitgeroepen tot feministisch hoogtepunt. Naar hun mening is de boerka een 

vrouwenzaak waar alleen seksistische macho-mannen kritiek op hebben.  

Niettemin werd in Iran recent de enige 

vrouwelijke minister (van gezondheid) uit 

de regering verwijderd. In Pakistan werd 

een jonge activiste, die pleitte voor 

onderwijs voor meisjes, door Taliban 

neergeschoten. Vrouwen in het Indische 

Khedar mogen geen jeans of T-shirts 

dragen omdat ze anders verkrachting 

zouden uitlokken, en   in Egypte blijkt voor vrouwen de Arabische lente vooral een 

sombere herfst te zijn. In het Midden-Oosten neemt de ongeletterdheid bij 

vrouwen toe. 

Ook in het Westen wagen de oude 

seksismen hun kans om verloren terrein 

terug te winnen. Er wordt o.m. een 

aanzienlijke toename van partnergeweld 

vastgesteld. De Italiaanse priester Piero 

Corsi hing daarom een pamflet aan zijn 

kerkdeur waarin hij stelde dat vrouwen 

door arrogant en uitdagend gedrag zelf 

het seksueel geweld uitlokken waarvan ze 

slachtoffer worden. Door het Vaticaan wordt hij geprezen als een man die de 

dingen bij naam durft te noemen. Nog in 1999 gingen in Italië verkrachters vrijuit 

omdat hun slachtoffer een jeans droeg, wat door de rechtbank aanzien werd als 

een bewijs van seks met onderlinge instemming. Misschien heeft Italië een 

slettenmars nodig ? 

Maar er leeft in de hedendaagse  Westerse samenleving  eveneens een pseudo-

feminisme. Was het vroeger het lot van een jonge vrouw om zo snel mogelijk een 

gezin te stichten, vandaag leeft ze met de dwang of met de wens om zo snel 

mogelijk zo veel mogelijk geld te verdienen. Op het net vind je dit advies voor de 

"vrouwvriendelijke carrière": 

So let’s assume you are in your early twenties and have 5-10 years ahead of you before 

having a child, what should one consider a female-friendly career? I would argue it is one 

that is “career-friendly”, and this should be no different for men. What you want in your 

twenties, especially as a woman, is to advance as fast as possible, learn as much as possible, 

and make as much money as possible. It is a likely that a demanding, competitive, well-paid 

job is going to get you much farther. The skills you acquire and the money you make will 

help you much more later on in your thirties than any women’s workshops or networking 
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events could offer you.(…) Always remember, what we want is freedom and independence, 

do not get tricked into either a job that sucks out your lifeblood while giving you nothing 

lasting in return ("What is a female-friendly career?" op de Blog "High Flying Ladies") 

Gezinsvorming wordt gezien als een carrière-verstoring die best zo klein mogelijk 

gehouden wordt; de vroegere definitie van de vrouwvriendelijke job met 

kinderopvang en part-times is "out" en wordt vervangen door een met flexibele 

uren. Nochtans bekritiseren meer en meer gynaecologen een sterk uitgestelde 

kinderwens. Bij wijze van contrast, kunnen we denken aan de Keizerin "Sissi" die in 

1854 op 16 jaar trouwde met Frans-Jozef. Ik ken geen historische bron die Keizer 

Frans-Jozef een pedofiel noemt, of die schande spreekt over Sissi als 

tienermoeder. Het gevolg van pseudo-feminisme is hetzelfde als van patriarchale 

onderdrukking: ongelukkige vrouwen.  

We hebben nood aan een vrouwvriendelijke 

visie op het gezin, die ik graag  familiale 

zelfbeschikking noem. Daarbij kiezen de 

partners in een  koppel zelf hoe ze de werklast 

verdelen. Misschien vond de echtgenote van 

Mozart het niet erg om de afwas te doen 

terwijl haar man componeerde, maar niet 

iedereen is met Mozart getrouwd.  

 

Clara Wieck, gehuwd met Robert Schumann en goede 

vriendin van Johannes Brahms, was zelf een gevierde 

concertpianiste-componiste, en beredderde een 

bijzonder moeilijk familiaal leven. Elke situatie is 

anders, en de meest aangewezen personen om in de 

arbeidsverdeling een regeling te treffen zijn naar mijn 

mening de betrokken partners zelf, zonder de dwang 

van een traditie, een religieus instituut, economische 

verwachtingen of een overheid. 

En hoe zit het nu met de Koningin van Engeland? Die 

blijkt een individu, een unieke verschijning van het 

menselijke én het vrouwelijke, mogelijk met een voorkeur voor paardrijden en 

cornflakes… . 
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TAI CHI CHUAN: YIN OVERWINT YANG 

In het vorige stukje over Elisabeth bleek al dat het Tai Chi-principe een basis kan 

vormen voor een feministische visie, maar eveneens dat de historische 

werkelijkheid van China het tegendeel was. Tot voor 1644, voor China bezet werd 

door de Mantsjoe's, zag men het goedwillende Yang als het heersende element, dat 

met veel menselijkheid het harde Yin bestuurde.  

Anderzijds werd het reële bestuur van China ook voor het reeds genoemde einde 

van de Ming-dynastie in 1644 steeds tirannieker, waardoor verzet ontstond tegen 

de toenmalige overheid. Na de inval van de Mantsjoe's  ging dit verzet ondergronds, 

en begon ook het denken over Yin en Yang te veranderen.  

In die context is Tai Chi Chuan als krijgskunst ontstaan. Daarom is het ook nuttig 

om een onderscheid te maken tussen de gewone "Tai Chi-filosofie" en de "Filosofie 

van Tai Chi Chuan". Die laatste vinden we terug in de "Tai Chi Classics", waarvan de 

oudste tekst (van Wang Zongyue) dateert uit het einde van de achttiende eeuw. 

In de beeldvorming van de Tai Chi Classics wordt het harde Yin niet bestuurd door 

het goedmenende Yang, maar overwint het zachte Yin het aggressieve Yang (te 

verstaan als: de Han-Chinezen overwinnen de bezettende Mantsjoe's). We lezen er: 

"Van de spreuk "Een kracht van vier ons weert duizend pond af" 
weten we dat een techniek niet gerealiseerd wordt met brute kracht. 
 
Het beeld van een oude man die een groep jongelingen overwint, 
op welke vaardigheid berust dit ?" 

 
In vergelijking met het bruut geweld van de jongelingen (Yang) verwijst de oude 

man naar Yin. Bovenstaand citaat betekent dus: Yin overwint Yang. Maar dat 

betekent ook, bedoeld of onbedoeld: het vrouwelijke overwint het mannelijke. Er 

is al dikwijls op gewezen dat Tai Chi Chuan ontstaan is in een mannen-cultuur, 

maar door de aanwezigheid van dit principe werd er een feministisch of een 

vervrouwelijkend uitgangspunt in verborgen. 

Een tweede voor het feminisme belangrijk element in de filosofie van Tai Chi 

Chuan is het principe "Het innerlijke en het uiterlijke verbinden". "Wai" (het 

uiterlijke) en "Nei" (het innerlijke) zijn immers twee basisbegrippen binnen de 

Chinese cultuur in het algemeen en binnen het Chinese denken over gender in het 

bijzonder. 

De Chinese cultuur beschouwde zichzelf als het centrum van de menselijke 

beschaving. Wie buiten China woonde was onbeschaafd en men wou zich sterk 

onderscheiden van die barbaren, onder meer  door een eigen Chinese 

gezinsopvatting. In "het leven op z'n Chinees" was "Wai" voor mannen en "Nei" voor 

vrouwen. Staatszaken (uiterlijk) waren mannelijk, het organiseren van het huis 

(innerlijk) was vrouwelijk.  
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De vrouwen kregen de rol van huismanager toebedeeld, een rol die ver van passief 

was. In die rol had de vrouw geen eigen identiteit, maar was ze louter het 

complement van de belangrijkste man in haar leven, dwz eerst van haar vader (als 

meisje), dan van haar echtgenoot, en dan van haar oudste zoon (als weduwe). Men 

zou dit kunnen vergelijken met een First-lady van een president in de USA. Ze vult 

de president aan, en zorgt voor de opvoeding van toekomstige kandidaat-

presidenten. Op die manier was de innerlijke rol van de Chinese vrouw ook van 

staatsbelang. Dit principe van complementaire gezinsrollen werd samengevat als 

"mannen ploegen en vrouwen weven". Het werd vrij letterlijk genomen, want de 

gewone Chinees moest belastingen betalen onder de vorm van graan en textiel. 

In het traditionele Chinese denken waren de uiterlijke rol van de man en de 

innerlijke rol van de vrouw beiden erg belangrijk, maar wel volledig gescheiden, 

wat zich ook ruimtelijk vertaalde in aparte mannen- en vrouwenkwartieren. 

Wanneer we in de filosofie van Tai Chi Chuan lezen over "het verbinden van het 

innerlijke en het uiterlijke", kan dit dan ook niet anders begrepen worden dan als 

een correctie op en als een verwijdering weg van de traditionele genderrollen in 

China. 

Het lijkt me dat enige aandacht vereist is over dit "Wai" - "Nei" onderscheid. Stel 

dat we het uitgangspunt "mannen ploegen en vrouwen weven" veranderen in  

"mannen ploegen en vrouwen,… die ploegen ook", dan wordt al snel duidelijk dat 

dit wat problematisch is. Bovendien weerlegt de veralgemeende aanwezigheid van 

de vrouw op de arbeidsmarkt dit onderscheid niet: veel vrouwen kiezen voor 

"innerlijke-zorg" beroepen, en  de aanwezigheid van vrouwen in een bepaalde 

beroepstak doet die "vervrouwelijken".  

Nu de meeste vrouwen (hier in het Westen) gaan werken, is misschien gewoon de 

grens tussen het innerlijke en het uiterlijke opgeschoven, maar spontaan en uit 

vrije wil blijft het onderscheid bestaan. Ook is er het hedendaagse verschijnsel 

"women-only" waarbij vrouwen kiezen voor activiteiten waarbij ze niet lastig 

gevallen worden door "ambetante venten", zoals samen fitnessen, een eigen 

zwemtijd of een strandzone "alleen voor vrouwen", nu op aanvraag van vrouwen 

zelf. 

"Mannen ploegen en vrouwen weven" zou voor de beoefening van Tai Chi Chuan 

kunnen vertaald worden als "Mannen doen Kick-box, vrouwen doen Tai chi", wat 

een herhaling van de "Wai-Nei" scheiding zou betekenen. Om dat te vermijden, en 

dus om de feministische kiem van Tai Chi Chuan te bewaren, is het nodig Tai Chi te 

zien als Tai Chi Chuan, dwz als een krijgskunst voor mannen en voor vrouwen (of 

omgekeerd), en niet als een vrouwelijke dans en als het tegendeel van mannelijke 

vechtsport. 

Filmtip: "Crouching Tiger, Hidden Dragon", een Wuxia-film met de Chinese 

genderthema's als hoofdonderwerp. 



 
9 

HSR-AIKIDO : HELENDE UKEMI 

"Wu Chi er Tai Chi", het principe van Yin en van Yang is ook in HSR-aikido 

fundamenteel aanwezig. Niettemin was aikido 50 jaar geleden een echte-mannen-

zaak. De eerste vrouwen die in Japan gingen trainen kregen diverse reacties. 

Sommige mannen voerden hun technieken uit alsof ze met porselein bezig waren. 

Weer andere weigerden volledig om met vrouwen te oefenen en verlieten de dojo 

uit protest. Nog andere waren redelijk "wreed", maar dan voor iedereen, zowel 

voor mannen als voor vrouwen. Hoe meer vrouwen er aikido beoefenden, hoe meer 

kritiek er kwam dat aikido verworden was tot een verwijfd dansje. Al bij al heeft 

dit vooral te maken met de manier waarop men krijgskunst definieert, net als in 

Tai Chi Chuan. 

Vrouwen even hard tegen de grond meppen als mannen lijkt me niet de juiste weg 

naar gendergelijkheid. Van aikido een gymnastiek of een dans maken, al evenmin. 

De training aanpassen zodat ze voor elke deelnemer gezond is, lijkt me de meest 

aangewezen weg. 

Daarom is het belangrijk dat de valtechniek (ukemi) meer is dan louter "leren 

vallen", maar een waarlijke helende techniek kan worden. Geen harde 

confrontaties met de mat, maar eerder een effect vergelijkbaar met acupressuur 

en losschudden. Daarom gebruiken we in HSR-aikido het principe van "helende 

ukemi", en o.m. daardoor wordt HSR-aikido ook een energetische 

gezondheidsdiscipline. 

Meer specifiek vrouwelijk kunnen bepaalde valtechnieken enigszins aangepast 

worden, of hebben ze bijzondere aandachtspunten nodig, zoals bij de "geremde 

voorwaartse val" voor vrouwen met een weelderige boezem. De kleding-keuze zal 

ook voor mannen en vrouwen enigszins kunnen verschillen. 

Zwangerschap betekent uiteraard een onderbreking van de training. Niemand wil  

bij een prille zwangerschap een misval riskeren, en aikidotraining voor een 

hoogzwangere is eigenlijk niet mogelijk. In tegenstelling tot Tai Chi Chuan of Qi 

Gong kan aikido dus niet beoefend worden als "zwangerschapsyoga". 

Kortom, net als bij Tai Chi Chuan komt het erop aan de beoefening van aikido zo in 

te vullen dat ze verrijkend is voor mannen en voor vrouwen, met het oog op 

gezondheid en zelfzorg. 
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"QI GONG VOOR VROUWEN" 

 

Bestaat er een speciaal "Qi Gong voor Vrouwen", een beetje apart van het 

algemene Qi Gong ? Ja en neen uiteraard. Qi Gong maakt deel uit van TCM, de 

traditionele Chinese geneeskunde, en in de mate dat die een gynaecologisch aspect 

heeft, is er dus ook een Qi Gong voor vrouwen. 

Specifieke "vrouwen-qigong-onderwerpen" zijn bv 

oefeningen voor borstverzorging. Dit kunnen gewone 

oefeningen zijn, maar geselecteerd omdat ze op de 

borstspier inwerken, of  borstmassages om de 

borsten te versterken of te genezen. Verder bestaan 

er technieken om de "liefdesspieren" te ontwikkelen, 

alsook oefeningen en acupressuur om 

menstruatieonregelmatigheden of –pijnen te 

behandelen, of zwangerschapsproblemen verlichten. 

Een belangrijk thema is uiteraard ook het begeleiden 

van de menopauze. In het algemeen wordt Qi Gong 

onderverdeeld volgens oefeningen voor de jonge 

vrouw, voor de volwassene en voor de rijpere dame. 

Ook "schoonheids-qigong" is een voorkomend thema, 

met onderwerpen als huidverzorging, afslanken of 

verjonging. 

In TCM worden sekshormonen als sterk 

levensbevordelijk beschouwd. Het stimuleren van 

sekshormonen wordt gezien als de basis van een 

goede gezondheid. In Taoïstische kringen wordt soms 

gepleit voor onthouding om al die levensbevordelijke 

stoffen niet te verliezen, maar in het algemeen  

wordt er voor  "te veel" gewaarschuwd als 

uitputtend, en voor "te weinig" als een teken van 

lichamelijke zwakte. Kwestie nu nog van uit te 

maken wat "te veel" of "te weinig" eigenlijk 

betekent… . 

Meer lezen: 

• Yanling Lee Johnson: "A Woman's Qigong Guide 

• Deborah Davis:  "Women's Qigong for Health & 
Longevity" 
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VREDESCULTUUR: FEMINISME EN PACIFISME

In de lijn van het voorgaande zal het niet verwonderen dat er geen pacifisme 

bestaat zonder feminisme. Velen zien in de vrouwelijke dialoog een alternatief 

voor mannelijke militaire overwinning. Vrouwen zijn tevens in grote mate de eerste 

oorlogsslachtoffers, of geweld tegen vrouwen wordt vaak gebruikt als 

oorlogswapen. 

Niet alle feministen zijn echter de Vrouw

gezind, ze vinden die rolbevestigend en stereotyperend. Mij lijken beide 

invalshoeken waardevol: de indeling is inderdaad naïef, maar het is nu eenmaal de 

werkelijkheid dat vrouwen slachtoffer worden van veel oorlogsgeweld. Pacifisme, 

emancipatie en feminisme zijn nauw met elkaar

Liever dan hierover uit te wijden, wou ik een portret brengen van een vrouw die 

bekend staat om haar sociale bekommernis, en die 

met de wereld deelt: de Franse zangeres

Kenzo. De modewereld beu, schakelde ze geleidelijk over op zingen. Ze brak door 

in 1990, en kreeg veel waardering. Ondertussen kan ze terugblikken op een groot 

aantal zelf geschreven en gecomponeerde songs. Ze schreef ook verschillende 

nummers voor bekende artiesten als Jane Birkin en vele anderen. In aanvulling met 

haar concerten houdt ze zich 

"Si j'étais moi" (1) uit 2001

authenticiteit: "Si j'étais moi

bonheur..." . In 2007 vertolkt

aanklacht tegen de mislukking van de mensheid als beschaving. 

uit 2007 ("Totem") bracht 

ijzingwekkend in beeld gezet

observeren naar woedende radeloosheid.

ze in 1995  "Homme sweet homme" 

vrouw die in haar thuis ingekapseld

"Laisse moi faire l'amour et la poussière. (..) Je suis bonne à tout faire"

: FEMINISME EN PACIFISME 

In de lijn van het voorgaande zal het niet verwonderen dat er geen pacifisme 

bestaat zonder feminisme. Velen zien in de vrouwelijke dialoog een alternatief 

oor mannelijke militaire overwinning. Vrouwen zijn tevens in grote mate de eerste 

oorlogsslachtoffers, of geweld tegen vrouwen wordt vaak gebruikt als 

sten zijn echter de Vrouw-Vrede/Man-Oorlog 

gezind, ze vinden die rolbevestigend en stereotyperend. Mij lijken beide 

invalshoeken waardevol: de indeling is inderdaad naïef, maar het is nu eenmaal de 

werkelijkheid dat vrouwen slachtoffer worden van veel oorlogsgeweld. Pacifisme, 

ncipatie en feminisme zijn nauw met elkaar verbonden. 

Liever dan hierover uit te wijden, wou ik een portret brengen van een vrouw die 

bekend staat om haar sociale bekommernis, en die haar engagement 

de Franse zangeres Zazie.  

Zazie (Isabelle Marie de Truchis de 

Varennes) kwam ter wereld in 1964 in een 

artistiek-adellijk gezin. Ze leerde viool, 

piano en gitaar, en op 4 jarige leeftijd 

schreef ze haar eerste liedje, op 8 jaar 

haar eerste toneelstuk. Op 16 jaar 

beëindigde ze haar middelbare studies, ging 

verder studeren, maar ontdekte toen haar 

mogelijkheden als model. Ze defileerde 

voor Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld en 

Kenzo. De modewereld beu, schakelde ze geleidelijk over op zingen. Ze brak door 

eel waardering. Ondertussen kan ze terugblikken op een groot 

aantal zelf geschreven en gecomponeerde songs. Ze schreef ook verschillende 

nummers voor bekende artiesten als Jane Birkin en vele anderen. In aanvulling met 

zich bezig met caritatieve initiatieven. 

uit 2001 omvat een wondermooi pleidooi 

"Si j'étais moi, ce que je fais de pire et de meilleur ferait mon 

vertolkte ze met "Je suis un homme" 

aanklacht tegen de mislukking van de mensheid als beschaving. In hetzelfde album 

bracht  "J' étais là " (3) een verwijt over sociale apathie

gezet. De clip is een waar meesterwerk groeiend van sereen 

observeren naar woedende radeloosheid. In verband met vrouwenrechten 

Homme sweet homme" (4), een pakkend nummer over een jonge 

ingekapseld leeft, volledig toegewijd aan haar partner 

"Laisse moi faire l'amour et la poussière. (..) Je suis bonne à tout faire"

In de lijn van het voorgaande zal het niet verwonderen dat er geen pacifisme 

bestaat zonder feminisme. Velen zien in de vrouwelijke dialoog een alternatief 

oor mannelijke militaire overwinning. Vrouwen zijn tevens in grote mate de eerste 

oorlogsslachtoffers, of geweld tegen vrouwen wordt vaak gebruikt als 

 indeling gunstig 

gezind, ze vinden die rolbevestigend en stereotyperend. Mij lijken beide 

invalshoeken waardevol: de indeling is inderdaad naïef, maar het is nu eenmaal de 

werkelijkheid dat vrouwen slachtoffer worden van veel oorlogsgeweld. Pacifisme, 

Liever dan hierover uit te wijden, wou ik een portret brengen van een vrouw die 

gement als kunstenaar 

Zazie (Isabelle Marie de Truchis de 

Varennes) kwam ter wereld in 1964 in een 

lijk gezin. Ze leerde viool, 

piano en gitaar, en op 4 jarige leeftijd 

schreef ze haar eerste liedje, op 8 jaar 

haar eerste toneelstuk. Op 16 jaar 

ze haar middelbare studies, ging 

verder studeren, maar ontdekte toen haar 

mogelijkheden als model. Ze defileerde 

voor Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld en 

Kenzo. De modewereld beu, schakelde ze geleidelijk over op zingen. Ze brak door 

eel waardering. Ondertussen kan ze terugblikken op een groot 

aantal zelf geschreven en gecomponeerde songs. Ze schreef ook verschillende 

nummers voor bekende artiesten als Jane Birkin en vele anderen. In aanvulling met 

 voor menselijke 

ce que je fais de pire et de meilleur ferait mon 

 (2) een scherpe 

In hetzelfde album 

een verwijt over sociale apathie, 

clip is een waar meesterwerk groeiend van sereen 

In verband met vrouwenrechten schreef 

nummer over een jonge 

ijd aan haar partner ( 

"Laisse moi faire l'amour et la poussière. (..) Je suis bonne à tout faire") …tot ze 
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een briefje ontdekt met het telefoonnummer van de minnares van haar partner. 

Bijzonder aangrijpend is haar stellingname over geweld tegen vrouwen (2001)  in 

"Aux Armes Citoyennes". Van "Au diable" evolueert  ze  naar  "En pardon" op het 

einde van het lied. Dit is de volledige tekst: 

 

AUX ARMES CITOYENNES 
(http://www.youtube.com/watch?v=e9hwbFlnDG8) 
 
A ceux qui pensent qu'Eve est seulement une moitié d'Adam 
A ceux qui disent qu'elle est la mère de tous les vices 
A ceux qui se permettent d'être le seul maître après Dieu 
A ceux qui rient de celles qui pleurent 
 
A ceux qui vont libres comme l'air, à celles qui se terrent 
A ceux qui ont le droit de dire et de se taire 
A ceux qui prennent la vie de celles qui donnent la vie 
A ceux qui rient de celles qui pleurent 
 
Aux armes, citoyennes, nos armes seront 
Les larmes qui nous viennent, des crimes sans nom 
Aux hommes qui nous aiment, ensemble, marchons 
Et au Diable les autres 
 
A celles qu'on opprime pour avoir commis le crime d'aimer 
A celles qu'on supprime pour un peu de peau dévoilée 
A celles qu'on assassine pour avoir tenté de leur résister 
A nous, mes frères qui laissons faire 
 
Aux armes, citoyennes, nos armes seront 
Les larmes qui nous viennent, des victimes sans nom 
Aux hommes qui nous aiment, ensemble, marchons 
Et au Diable les autres 
 
A nous, mes frères qui laissons faire 
 
Aux armes, citoyennes, aux armes, versons 
Les larmes qui nous viennent au feu des canons 
Aux hommes que reviennent, un peu de raison 
Et au Diable les autres 
 
Aux armes, citoyennes, nos larmes seront 
Les forces qui nous tiennent, ensemble, marchons 
Puisque l'horreur est humaine 
Sur elle versons 
Nos larmes en pardon 
 
 
 
 
 
 

(1) Si j'étai moi http://www.youtube.com/watch?v=nIJ-pn_g2y8 

(2) Je suis un homme http://www.youtube.com/watch?v=2FpsMTo1H-Y  

(3) J'étais là  http://www.youtube.com/watch?v=Da5iA0_MriQ 

(4) Homme Sweet Homme http://www.youtube.com/watch?v=JQCSuSTyYFk  
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CARTOON(S) 

 

 

 

 

 


