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Woordje vooraf 

In dit winternummer van onze Nieuwsbrief dromen we al 

van de zomer. 

Op het einde van deze maand begint een feesttijd van 

twee weken: Chinees Nieuwjaar. Het is een Lentefeest, 

waarbij men de terugkeer viert van de levensenergie die 

in de Lente verscholen zit en die de 4 Seizoenen 

voortbrengt. Sheng-sheng, productie en reproductie van 

het Leven, hangt nauw samen met Yang-sheng, het 

Leven voeden, welk  in het centrum staat van onze 

disciplines als zelfzorgcultuur. 

Leven is ook verwezenlijking, de verwezenlijking van 

een gedroomde werkelijkheid, zo kan ik kort het thema 

van deze Nieuwsbrief omschrijven. 

Ik wens jullie veel leesplezier. 



 
2 

DE KRACHT VAN DE DROOM 

 

In 1969 bracht de Belgische groep "The Wallace 

Collection" een nummer dat hem bekend maakte en 

waarmee hij voor altijd verbonden zou worden: 

"Daydream". (http://www.youtube.com/watch?v=s-jGrVV44KI)  

De samenstelling van deze groep was uitgesproken 

hybride met klassieke, jazz en pop-muzikanten. Hun 

muziek was er niet minder bijzonder om. 

Tijden veranderen, en juist daarom is het boeiend terug 

te blikken op de inhoud van het toen erg populaire lied. De toon wordt gezet vanaf 

de eerste lijn:     

"Daydream, I fell asleep amid the flowers 
for a couple of hours on a beautiful day." 
 

Zowel droom als werkelijkheid zijn in deze eerst strofe sterk aanwezig. Het is 

duidelijk dat de dagdroom slechts een tijdje duurde, in een reële omgeving van 

bloemen,  op een mooie dag. Of is het de combinatie van droom, bloemen en 

aangename weersomstandigheden die de dag juist zo mooi maakt ? Deze eerste lijn 

komt telkens terug, maar telkens onder gewijzigde vorm: 

"Daydream, I dreamed of you amid the flowers" 
[…] 
"Daydream, come share a dream amid the flowers" 
[…] 
"Daydream, I sing with you amid the flowers" 
 
De droom krijgt als eerste een onderwerp ("you"). Wat begon met een persoonlijke 

droom, wordt daarna een gedeelde droom ("come share"), en groeit uiteindelijk uit 

tot een actie ("I sing with you").  

De droom zelf omvat verleden, heden en toekomst, en bevat een contrast tussen 

wens en werkelijkheid, zoals bijkt uit het refrein: 

"I dreamed of the places I've been with you 
how we sat with the stream flowing by 
 
And then when I kissed you and held you so near  
Tell me why, tell me why you're so shy?" 
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De aanduiding in de aanhef "amid the flowers" is bijzonder belangrijk: de droom 

maakt de dag tot een mooie dag, maar die droom heeft wel de veilige omgeving 

van de bloementuin nodig.  

De leden van "The Wallace Collection" waren niet de enigen die een droom hadden 

in de jaren zestig. Meer bekend is die van Martin Luther King's toespraak  "I Have a 

Dream". Eén fragment daaruit is gezien vanuit vandaag, bijzonder relevant: 

"I have a dream that my four little children will one day live in a nation where 

they will not be judged by the color of their skin but by the content of their 

character. I have a dream today!" 

 

 

 

Martin Luther King vroeg niet dat zijn kinderen niet zouden beoordeeld worden, 

integendeel. Hij wou dat zij beoordeeld zouden worden, in het bijzonder volgens 

de norm van de verfijning van hun karakter. Wat hij niet wou, is dat zijn kinderen 

zouden beoordeeld worden volgens hun huidskleur. Oordelen en onderscheid maken 

waren voor hem essentieel en noodzakelijk, op voorwaarde dat ze zouden 

gebeuren volgens gepaste criteria. 

De droom van Martin Luther King was een droom in "het huidige ogenblik", "a dream 

today". "Het huidige ogenblik", "today", is een (kleine) tijdspanne, een aanduiding 

van een start tot actie, en het geloof in de haalbaarheid van de droom. Dit door 

een droom geïnspireerde leven is het tegendeel van het lijdzaam waarnemen in het 

"Hier en Nu" om te kunnen ontsnappen aan de eigen, als vervelend ervaren 

emoties, of van het louter najagen van een "fijne beleving". Het is een authentiek 

leven. 
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KI-SHIN-TAI ICHI, HET TRIPELPUNT VAN AIKIDO 

De droom maakt niet alleen het leven leefbaar en zelfs aangenaam, maar  is tevens  

een onmisbaar onderdeel van projectverwezenlijking, van maatschappij-kritiek en 

van constructief engagement.  

Voor de leden van de "The Wallace Collection" was zulks niet minder waar. In een 

ander lied uit 1969, "Fly me to the earth", formuleerden ze een vroege klacht tegen 

de teloorgang van het milieu en tegen de ontmenselijking van de samenleving, een 

klacht die 45 jaar later alleen aan betekenis heeft gewonnen. 
(http://www.youtube.com/watch?v=V9-PHwaVg3M)  

Samen met analyseren, waarnemen, voelen,  bewegen, crëeren … behoort dromen 

tot de essentiële vermogens van de mens. Droom is hoop, en hoop doet leven. 

 

Het leren beheersen van een kunst of van een discipline heeft iets universeels, al 

toont het zich in elke kunst net iets anders. 

Een pianist legt er eerst zich op toe om met de juiste vinger de juiste noot te 

spelen. Verder in zijn ontwikkeling, wordt de beweging van de vingers verenigd tot 

de beweging van de hand, daarna tot die van de arm, en nog later tot die van het 

hele lichaam. De muziek zal dan, hoewel technisch perfect, nog onbezield zijn. 

Uiteindelijk, wanneer de pianist waarlijk muzikant wordt, is het zijn ziel die zich 

uitdrukt in de muziek, en die zijn vingers leidt. 

In de zwaardkunst bestaat een gelijkaardig verschijnsel: zwaard (Ken), geest (Shin) 

en lichaam (Tai) worden één (Ichi), de geest stuurt het zwaard door het lichaam. In 

het Japans noemt men deze toestand "Ken-Shin-Tai Ichi", de eenheid van zwaard, 

geest en lichaam. 

In Aikido werkt men ook met wapens, maar het hanteren van energie (Ki) staat er 

centraal. "Perfectie" in Aikido zou men daarom "Ki-Shin-Tai Ichi" kunnen noemen, 

wanneer energie, lichaam en geest tot een Eénheid worden. 

Slechts één van die drie onderdelen is onvoldoende. Twee van de drie ook. Aikido 

werkt pas als de drie samen en gelijktijdig aanwezig zijn. Een grote technische 

kennis is nodig maar onvoldoende. Veel energie in de beweging maakt nog geen 

Aikido. Verfijning van geest alleen is onvoldoende om van krijgskunst te spreken. 

Een "tripelpunt" in de fysica is een delicaat evenwichtspunt van temperatuur 

waarbij een stof, bv water, tegelijk vast, vloeibaar en gasvormig is. Zo is "Ki-Shin-

Tai Ichi het tripelpunt van Aikido.  De drie tegelijk-samen maken de techniek tot 

een Aikdotechniek. 
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TAI CHI CHUAN EN DE WEG VAN DE MENSELIJKHEID 

Dit is een foto van Aung San Suu Kyi ter gelegenheid 

van haar ontvangst van de Nobelprijs voor de Vrede. 

België kende vorig jaar, in 2013, ook de eer een 

Nobelprijswinnaar voor de Fysica te vieren. Van wie 

een Nobelprijs wint, verwachten we niet dat hij of zij 

grote extensies met de benen kan maken. We 

verwachten dit ook niet van een muzikant, van een 

toneelacteur, van de postbode of van een bakker. De 

reden is duidelijk: een grote lichamelijke lenigheid is voor hen in die specifieke 

context  naast de kwestie. Vraag is dan waarom we het maken van grote extensies 

wel zouden verwachten van een beoefenaar van Tai Chi Chuan. 
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Er bestaan verschillende uitvoerende bewegingsdisciplines of -kunsten waarvoor 

grote extensies belangrijk zijn, maar tot die groep van kunsten  behoort Tai Chi 

Chuan niet. Een grote lenigheid is naar mijn mening geen maat voor de kwaliteit 

van de beoefening van Tai Chi Chuan. Nochtans lijkt soms het tegendeel: in de 

linkerfoto (vorige blz onderaan) zie je Yang Chengfu in de jaren dertig, rechts 

dezelfde techniek zoals vandaag veel uitgevoerd. De vergelijking roept de vraag op 

over het essentiële van Tai Chi Chuan, en dus ook over wat "vooruitgang" erin 

betekent. 

In die zin verschilt Tai Chi Chuan niet alleen van dans, 

kunstschaatsen of gymnastiek, maar ook van Yoga. Beschouwen we 

Yoga-asana's als meditatiehoudingen, dan worden de meditatie en 

de zelfzuivering moeilijker wanneer de pose de beoefenaar voor 

een grotere uitdaging stelt. Echter, in Tai Chi Chuan verzwaren we 

de oefening onder meer door van de solo-reeks over te stappen naar 

partnerwerk. Het is dus ook belangrijk de inzet van Tai Chi Chuan 

en van Yoga niet met elkaar te verwarren. 

 

De oorsprong van het "T'ai Chi"-concept 

De naam " T'ai Chi" (Taiji) kwam het eerst voor in de "10 Vleugels", dwz in de 

commentaren die Confucius schreef bij het "Boek der  Veranderingen", het bekende 

klassiek-Chinese referentiewerk (I Ching ; Yijing). Hij schreef er:  

"Daarom zit in de Veranderingen het Grote Eerste Begin. Dit brengt twee 

primaire krachten voort. De twee primaire krachten brengen de vier beelden 

voort, de vier beelden de acht trigrammen" ("10 Vleugels", "De Grote Verhandeling", IX.5) 

 

.  

In de "I Ching" worden 64 verschillende toestanden beschreven waarin de 

maatschappij zich kan bevinden. De ene toestand is een verandering van de 

voorgaande. Daarbij hoort een advies van hoe men het best kan leven binnen elke 

specifieke historische context. "Nr 12" bv vertelt over het behouden van de 

persoonlijke integriteit in tijden van maatschappelijk verval.  
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Elk van die 64 verschijningsvormen van de samenleving wordt 

voorgesteld door een hexagram - een Yin-Yang combinatie in 6 

lijnen. Yin (contractie) en Yang (expansie) liggen dus aan de basis 

van de 64 veranderingen. Omdat Yin en Yang bij elkaar horen als 

licht en schaduw, en omdat ze door hun onderlinge  combinaties 

de 64 veranderingen voortbrengen, noemde men ze te samen 

genomen de "Opperste Polariteit",  "T'ai Chi"1. 

Rond 1100, ruim 2000 jaar na het ontstaan van de "I Ching", schreef de Neo-

Confucianistische filosoof Zhou Dunyi (1017-1073) commentaren bij een 

door hem aangepast T'ai Chi-diagram, maar die tekst bleef relatief 

onbekend. Een beetje later kwamen de gebroeders Cheng met de idee 

dat alles wat bestaat in zich een beginsel, een principe draagt, en dat 

alle (deel)principes van de verschillende bestaande dingen kunnen 

samengevat worden tot één groot  Beginsel dat aan de basis ligt van de 

werking van het Universum. Ze noemden dit grote Universele Beginsel 

"Li". Hun visie zou ook betrekkelijk onbekend blijven, mochten er zich 

daarna geen twee feiten hebben voorgedaan, die de Chinese 

maatschappij diepgaand zouden beïnvloeden. 

Het eerste van die twee feiten was, nog vóór 1200,  de vereenzelviging door Zhu Xi 

(1130-1200) van het "Universele Beginsel" met de "Opperste Polariteit" (voor Zhu Xi 

was dus "Tai Chi" = "Li"). Bij gevolg lag volgens de leer van Zhu Xi het T'ai Chi-

concept als Universeel Beginsel verscholen in alles wat bestaat, zoals de Maan zich 

spiegelt in alle rivieren, maar er desondanks maar één Maan bestaat. 

De tweede van die twee feiten was het beëindigen van de politieke vervolgingen 

tegen  Zhu Xi's school. Zhu Xi heeft dit zelf niet mogen meemaken, hij schreef in de 

hoop dat er van zijn leer iets bewaard zou blijven ondanks de verwerping ervan 

door meer klassieke Confucianisten. Echter, de nieuwe Mongoolse Keizers2 hadden  

een andere Staatsleer nodig, waarvoor vele denkscholen kandidaat waren. De 

leerlingen van Zhu Xi hebben het bewind kunnen overtuigen van de kwaliteit en van 

de toepasbaarheid van hun leer. De boeken van Zhu Xi werden daardoor het 

officiële leerprogramma voor iedere Chinese student, en ze bleven het tot 1911. 

De werken van Zhu Xi waren de meest invloedrijke in de Chinese samenleving, en 

verankerden daarmee diep in het Chinese Keizerrijk  de gedachte dat de "Opperste 

Polariteit" (T'ai Chi) als "Universeel Beginsel" (Li) in alle dingen van het Universum 

                                         
1 T'ai Chi is dus "Yin+Yang". Het concept wordt soms slecht vertaald als "Het Grote Ultieme", wat 

eerder een projectie is van het Westerse Godsbegrip. 

2 China was toen veroverd door de familie van Genghis Khan, en maakte tijdens de Yuan dynastie 
(1279-1368) deel uit van het Mongoolse Rijk. 
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aanwezig is. Zhu Xi had van het  "T'ai Chi"-concept een kosmologisch beginsel 

gemaakt.  

De invloed van Zhu Xi bleef echter niet beperkt tot China. In Korea, Viëtnam en 

Japan volgde men de Chinese leer. Toen Jezuïten in de 17de eeuw verslag 

uitbrachten in Europa, stonden filosofen als G.W. Leibniz er in volle bewondering 

voor: hij zag een parallel tussen zijn net ontworpen houten computer en het Yin-

Yang concept. 

Vele namen zijn in gebruik om de filosofie van Zhu Xi aan te duiden: "Leer van de 

Natuurlijke Weg", "Leer van het Beginsel", "Leer van de Menselijke Natuur", "Leer 

van de Hart-en-Geest". Uiteindelijk lijkt me de term  "Weg van de Menselijkheid" 

het meest geschikt, en daarom zal ik die tem hier verder gebruiken. 

 

Het "T'ai Chi"-concept  en de "Geschreven Traditie" van Tai Chi Chuan. 

De beoefening van Tai Chi Chuan is bekend omwille van de uitgevoerde trage solo-

reeksen, aangevuld met een rijk en aanzienlijk partnerwerk: "Pushing Hands" en de 

"Vechttoepassingen". 

Daarnaast bestaat er echter eveneens een minder bekende  "Geschreven Traditie", 

waarin met een aantal klassieke teksten de "Filosofie van Tai Chi Chuan" als 

krijgskunst weergeven wordt3. 

De "Verhandeling" van Wang Zongyue, is daarvan het eerste en het oudst-bekende 

werk. Wat wij nu "Tai Chi Chuan" noemen, heette toen nog "De Dertien 

Houdingen". De tekst dateert uit het einde van de 18de eeuw, en  begint als volgt: 

 

T'ai Chi (Opperste Polariteit) komt voort uit Wu Chi (Oorspronkelijke Leegheid)  

In beweging gaat T'ai Chi uiteen;  

In rust verenigen Yin en Yang zich en keren terug naar Wu Chi.  

Het overdrijft niet, en schiet niet tekort;  

[…] 

 

                                         
3 De teksten worden "Tai Chi-Classics" genoemd. Er is dus een onderscheid nodig tussen de 
"Filosofie van Tai Chi Chuan" enerzijds en  de "Filosofie van het "T'ai Chi"-concept" (als Universeel 

Beginsel) anderzijds. De eerste werd vnl. in de 19de eeuw geschreven in de "Tai Chi Classics", de 

tweede is de hier omschreven filosofie van Zhu Xi die bv al onderwezen werd  in de Pekingse "T'ai 

Chi Academie" uit de dertiende eeuw. 
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Er vallen twee onderdelen op in dit citaat: het gebruik van het T'ai Chi-concept en 

de notie van Evenwicht. 

(1) In deze tekst, geschreven 3000 jaar na het ontstaan van de I Ching, wordt het 

"T'ai Chi"-concept als uitgangspunt gekozen voor een stijl van boksen ("Chuan"), 

maar zoals reeds vermeld, bestond  rond het jaar 1800 de naam "Tai Chi Chuan" nog 

niet.  

Yang Luchan (de grondlegger van de Yang-stijl)  sprak over "Zacht Boksen". 

Ondertussen hadden er andere boksstijlen zich genoemd naar een filosofisch 

beginsel, zoals bv "Wu Chi Chuan",  en al doende is de idee gerijpt om het "Zacht 

Boksen" van de Yang familie te noemen naar het T'ai Chi beginsel in het 

bovenstaand citaat uit de "Verhandeling". In kleine kringen begon men de naam 

"Tai Chi Chuan" te gebruiken. Het duurde echter tot het begin van de 20ste eeuw 

vooraleer de naam ingang vond4.  

(2) Naast de verwijzing naar het T'ai Chi-concept bevat het vermelde citaat uit de 

tekst een tweede essentieel element, nl. "Evenwicht": "Het overdrijft niet, en het 

schiet niet tekort".  

Bij Zhu Xi lezen we 600 jaar vroeger: "Behoud absolute verfijning en eenduidigheid 

van geest. Hou vast aan het Evenwicht".   

Chan Joshui, een later geletterde uit zijn school, verduidelijkte rond 1500 deze 

gedachte: "Ga niet te ver noch niet ver genoeg, dit is de geestelijke methode van 

"In Perfect Evenwicht"5." Zij noemden deze gedachte van "Perfect Evenwicht" de 

kern van de Confucianistische traditie. 

De aanwezigheid van beide elementen samen maken het probleemloos  mogelijk 

om  Tai Chi Chuan in te vullen als een deel van  "De Weg van de Menselijkheid". 

                                         
4 Eigenaardig genoeg, begon men hem ook onmiddellijk te verkorten tot "Tai Chi". In een kort 
boekje uit 1929 "Vragen en Antwoorden over Tai Chi Chuan", geschreven door Chen Wei-Ming, een 

leerling van Yang Chengfu, wordt systematisch de term "Taichi" gebruikt om de nieuwe krijgskunst 

te benoemen. 

Die evolutie had een parallel, nl de introductie van de Taoïstisch-mythologische oorsprong van Tai 

Chi Chuan, en het uitroepen van de onbestaande Zhang Sanfeng tot "Stichter van Tai Chi". Er vond 

een soort omkering plaats, waarbij "Tai chi" de naam van een bewegingsleer werd, ipv een 

kosmologisch beginsel. Daardoor  ontstond een filosofisch vacuüm dat de mogelijkheid bood voor  

combinaties met andere culturele invalshoeken zoals (top)sport, Zen, of "Nieuwe Religieuze 

Bewegingen".  

Vertrekken we echter vanuit de tekst van Wang Zongyue, dan ligt het voor de hand om Tai Chi 

Chuan te zien als een krijgskunst met een bewegingsleer ("Chuan") die een specifiek filosofische 

beginsel volgt ("T'ai Chi").  

5 Eén van de vier boeken die door Zhu Xi geselecteerd waren, geschreven door Zisi, de kleinzoon van 
Confucius. 
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De betekenis van "menselijkheid" in de school van Zhu Xi 

"Grondstof en werking" 

In aanvulling bij het  concept van Yin en Yang, was er een tweede begrippenpaar 

bijzonder belangrijk in de Chinese cultuur: "Ti" en "Yong", grondstof en werking6. 

Om dit concept te verduidelijken, gebruikt men dikwijls het beeld van "de wortels 

en de takken", of nog "de boom en de vruchten": de boom is de grondstof die als 

werking het jaarlijks groeien van vruchten heeft. Je zou ook kunnen denken aan 

een klier die hormonen afscheidt. De klier is de grondstof met als werking de 

uitscheiding van hormonen. Het onderscheid tussen "Ti" en "Yong" goed kunnen 

inschatten, is onontbeerlijk om het Chinese denken te begrijpen. 

 

De menselijke natuur en het wezen van "Hemel en Aarde" 

Zhang Zai (1020-1077), een voorganger van Zhu Xi,  schreef:  

"De Hemel is mijn vader, de Aarde is mijn moeder en zelfs een nietig wezen als 

ikzelf heeft een beschuttende plaats in hun midden."  

De mens werd gezien als een kind van "Hemel en Aarde", en het leven zelf als een 

geschenk dat men ervan ontvangt. Wat de mens als aangeboren van "Hemel en 

Aarde" ontvangt, is zijn menselijke natuur.  

Zhu Xi  besloot hieruit dat het wezen van de menselijke natuur, en het wezen van 

"Hemel en Aarde", één en hetzelfde zijn. De menselijke natuur zag hij echter als 

een passief gegeven: het heeft "kleur noch reuk", dwz het doet niets zolang het 

niet geactiveerd wordt door contact met de wereld. 

 

De zoektocht naar een omschrijving van "menselijkheid" 

Zhu Xi besteedde grote zorg en aandacht aan een voor hem passende definitie van 

"menselijkheid". Na langdurige uitwisseling van gedachten met collega's, en na veel 

wikken en wegen, kwam hij uiteindelijk tot een formulering die twee onderdelen 

bevat: 

"Menselijkheid is het beginsel van Liefde en het wezen van de Geest".  

(1) In de mening van Zhu Xi ontstaan liefdevolle gevoelens (die aanzetten tot 

moreel verantwoord gedrag) wanneer  de menselijke natuur geactiveerd wordt in 

contact met de werkelijkheid. Daarom schreef Zhu Xi "Menselijkheid is het 

beginsel van Liefde",  datgene wat liefde voortbrengt: wanneer we iemand in nood 

                                         
6 In het Engels spreekt men meestal over "Substance and Function", soms ook over "Essence and 
Application". Op het einde van de 19de eeuw gebrukkte men de termen "Ti" en "Yong" om 
traditioneel Chinees leren te onderscheiden van moderne, Westerse kennis. 
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zien, wordt onze menselijkheid geactiveerd, wat we voelen als mededogen (dat ons 

daarna aanzet om hulp te bieden).  

Kortom: voor Zhu Xi was Menselijkheid de "grondstof" en Liefde de "werking" ervan. 

"De Geest", het tweede onderdeel in de uitspraak van Zhu Xi, moeten we niet 

begrijpen als "bewustzijn".  Hij verwees eerder naar  de "Geest van Hemel en 

Aarde", als wat de mens in zichzelf van Hemel en Aarde ontvangen heeft.  

(2) "Het wezen van de Geest" betekent "Wat al het aanwezige in de menselijke 

natuur gemeenschappelijk heeft". Als je een appel, een peer, een druif en een 

banaan bij elkaar legt, dan zijn ze alle "fruit". "Fruit" is het wezen van die vier 

vruchten samen bekeken. Op dezelfde manier is menselijkheid het wezen van alle 

positieve menselijke eigenschappen. 

Deze gedeelde, gemeenschappelijk eigenschap van al het menselijke werd door 

Zhu Xi gezien als  "productie en reproductie", als de essentie van het leven zelf. 

Zoals de Lente aan de basis ligt van Zomer, Herfst en Winter, zo ligt Menselijkheid 

aan de basis van Rechtschapenheid, Hoffelijkheid en Wijsheid7.  

Om voor zijn leerlingen de kern van het de Confucianistische traditie samen te 

vatten, had Zhu Xi "Vier Boeken" geselecteerd. Eén van die vier boeken was  de 

"Mencius". Daarin vind je volgende uitspraak (Mencius 7B.16):  

"Menselijk zijn, is mens zijn. Samen vormen ze de Weg. " 

We kunnen uit al deze beschouwingen onthouden dat in de visie van Zhu Xi ieder 

mens van voor de geboorte een Universele Natuur ontvangen heeft,  die we 

"menselijkheid" noemen en die liefdevolle gevoelens voorbrengt, als hij geactiveerd 

wordt in contact met de wereld. 

  

"Leren" en menselijkheid 

Probleem is dat in de Confucianistische traditie die menselijke natuur  tijdens ons 

leven niet noodzakelijk intact blijft. Onze oorspronkelijke menselijkheid heeft het 

nodig te ontkiemen om te volgroeien, of te ontbolsteren om zich te ontdoen van 

blokkeringen door negatieve emoties. 

 

                                         
7 Zhu Xi lichtte het zo toe:"Menselijkheid is het beginsel van liefde, terwijl liefde de functie van 

menselijkheid is. We noemen het menselijkheid voor het geactiveerd is, wanneer het nog geen 

vorm of tint heeft. We noemen het liefde nadat het geactiveerd is, wanneer het vorm en schaduw 

toont." (…) "Het wezen van de geest is de weg van productie. Dit is zo omdat het de geest van 

Hemel en Aarde is om dingen voort te brengen, en de mens heeft dit ontvangen als zijn geest, wat 

we menselijkheid noemen". 
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Daarom zei Mencius ook (6A.11) : 

"Menselijkheid is de geest van de mens. Rechtschapenheid is het menselijke pad. 

[…] De weg van het leren is niets anders dan dit: om te zoeken naar de 

verloren Geest." 

Onze aangeboren Universele Natuur (die het goede voortbrengt) kan dus enerzijds 

bewaard  en gevoed worden, maar daarentegen ook verloren gaan en beschadigd 

worden. Daarom is "Leren" voor Mencius en voor Zhu Xi niets anders dan het 

bewaren of het ontbolsteren van de oorspronkelijke  menselijkheid. Dat geldt voor 

alle vormen van leren, en, wat belangrijk is voor ons, het geldt dus ook voor het 

leren van Tai Chi Chuan. 

Navolging 

Het onverbrekelijke verband tussen "leren" en "menselijkheid" werd een leidraad in 

de school van Zhu Xi. Zhang Boxing (1651-1725) bv stelde het zo voor: 

"Leren betekent menselijkheid zoeken. Maar menselijkheid is niet iets om 

buiten ons te vinden. Het is in onze geesten en  in het midden van alledaagse 

zaken. We zouden ons best altijd bezinnen (…) over het essentiële van 

beschikbare toepassingen… . Menselijkheid zal daarin gevonden worden." 

Gao Panlong (1562-1626) anderzijds, baanbrekend in liefdadigheidswerk en pionier 

in de verdediging van dierenrechten, schreef:  

"Er zijn twee wegen. Menselijk zijn, de weg van het leven. Onmenselijk zijn, de 

weg naar de dood." 

Gao Panlong was een bijzonder oprechte en sociaal geëngageerde persoonlijkheid. 

Door zijn maatschappelijke inzet maakte hij van liefdadigheid een essentieel 

onderdeel van menselijkheid. 

 

De beoefening  van Tai Chi Chuan als de expressie van menselijkheid 

De expressie van menselijkheid 

Menselijkheid kan pas uitgedrukt en belichaamd worden nadat ze innerlijk werd 

gevoed en bewaard. Daarom is in de beoefening van Tai Chi Chuan het stilstaan in 

de Wu Chi-houding voorafgaand aan het starten van de reeks zelf,  zo bijzonder 

belangrijk. 

De expressie van het menselijke werd later binnen de school van Zhu Xi, door de 

reeds genoemde Zhang Boxing, als volgt omschreven: 

"Menselijkheid is geworteld in  de geest, getoond door het lichaam en 

uitgedrukt in bewegingen en gebaren. Door (de minste) zelfzucht zullen de geest 
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niet wijds, het lichaam niet ontspannen, en bewegingen en gebaren onnatuurlijk 

worden. (…). De (enige) manier om vast te houden aan menselijkheid is waakzaam 

te zijn over zich zelf wanneer men alleen is." (Zhang Boxing, commentaar bij "Zhu Xi, 

Beschouwingen over Beschikbare Toepassingen, "Hoe de geest bewaren", nr.30") 

 

Tai Chi Chuan kunnen we dus zien als een krijgskunst die menselijkheid 

voedt, bewaart en uitdrukt. 

  

Tai Chi Chuan als kunstvorm 

Het woord "Krijgskunst" doet veelal denken aan vechten, maar  voor alles is 

krijgskunst echter een Kunst. Het leren van een krijgskunst is daardoor niet 

verschillend van het leren van andere kunsten. Binnen Zhu Xi's school ziet men dit 

leren als een werk van techniek (Li), energie (Qi) en de Hart-en-geest (Xin). Deze 

visie werd onder meer uitgewerkt in de verhandeling uit 1729 over zwaardkunst van 

de Japanse geletterde samoerai, Chozan Shissai: 

"In geletterdheid, in de kunsten, en in alle dingen gaat het zo: als iemand hun 

Beginsel leert kennen, het dan onderzoekt in zijn lichaam, en het herkent in 

zijn Hart-en-geest, alleen dan zal hij perfecte kennis bereiken van wat kan of 

niet kan, van wat gemakkelijk is of moeilijk. Dit noemen we oefenen." 

 

Ter vergelijking 

De schilderijen van Johannes Vermeer, de muziek van W.A. Mozart, de 

toneelstukken van William Shakespeare, en nog zo veel meer, brengen sublieme 

expressies van menselijkheid.  

Graag sta ik echter even stil bij de schaatskunst van de Zuid-

Koreaanse Yuna Kim, de "Koningin op het Ijs". Haar werk kadert 

in een meer sportieve context, maar het komt me voor als een 

bijzondere uitdrukking van de Koreaanse cultuur. Langer dan elk 

ander Oost-Aziatisch land heeft Korea de leer van Zhu Xi (en dus van het T'ai Chi-

concept, "Taegeuk" in het Koreaans) als  Staatsleer gekend. Het is geen overdrijving 

te zeggen dat die leer in Zuid-Korea vandaag nog leeft in een moderne versie 

ervan, zoals bv ook blijkt uit zijn nationale vlag.  

De  uitvoering van Yuna Kim is moeiteloos, ontspannen en natuurlijk, ze 

combineert op sublieme wijze emotie met technische perfectie, en ze is zich 

bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Aansluitend daarbij legt 

ze zich uitvoerig toe op  liefdadigheid (zie haar site http://www.yunakim.com). Ze is een 

katholiek bekeerlinge (als "Stella" gedoopt in 2008, samen met haar moeder), maar 
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op één of andere manier, lijkt haar werk me een sublieme expressie van  "Het T'ai 

Chi-concept in de praktijk". 

(In volgende links zie je haar in een vertolking van:   

"Les Misérables" (2013) - http://www.youtube.com/watch?v=GIU7Gsbkghg   
"Sheherazade" (2009) - http://www.youtube.com/watch?v=aUPli-YWzWw ) 

 

Yuna Kim's  toeschouwers staan dikwijls sprakeloos, ze vinden geen woorden om 

hun ontroering in kwijt te kunnen. Bij de begeleidende commentaren in de 

videoclips klinkt het als: 

"Magical",  "without peer", "truly special", "historical", "superb",  "best jumper 
ever", "best performance ever seen", "wonderful flow", "refined", "such finesse", … 
 
Maar ook: "Modest", "She carries the weight of a whole nation on her shoulders", 
 
En vooral, als het allerbelangrijkste: "What a lovely person, … a gentle soul" 
 
 

De plaats van de technische beheersing 

Confucianisme is geen conformisme, maar eerder de tegenpool ervan: het bereiken 

van en handelen naar eigen inzicht staat centraal in de Confucianistische traditie. 

Voor de beoefening van Tai Chi Chuan is  werken "volgens het boekje" dus niet 

aangewezen.  

Het opbouwen van een beeld is een eerste stap. Dit beeld van de discipline als 

geheel, van de reeks en van elke vorm afzonderlijk, is niet willekeurig. Het komt 

erop aan te doorgronden waar elke vorm om gaat, en welk de criteria zijn van 

houding, beweging  en stijl.  
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De tweede stap is het zo zorgvuldig mogelijk uitvoeren van het beeld dat men 

(zelf) bereikt heeft, en opmerkzaam te zijn waar het mis gaat. Op die manier zal 

je niet een geheel aan instructies louter gaan opvolgen, maar een innerlijk gegeven 

naar best vermogen en op eigen wijze tot uitdrukking brengen, om daarna te 

verbeteren waar het nodig is. 

Basisoefeningen zijn erg belangrijk, want ze scheppen de mogelijkheid om het 

onuitvoerbaar geachte toch uit te voeren, en om tot uitdrukking te brengen wat 

innerlijk is. Tai Chi Chuan gaat technisch gezien uiteindelijk om een zorgvuldige 

expressie van wat je in jezelf hebt opgebouwd. 

De "perfecte vorm" heeft tijd nodig en is het resultaat van oprechtheid en  

toewijding. De technische beheersing stelt de beoefenaar in staat om van de 

uitvoering te genieten, en er de nodige rust en ontspanning in te vinden, die dan 

weer op hun beurt zijn innerlijke voeden. 

 In Tai Chi Chuan gaat het immers niet om het publiek, maar om jezelf. Dit heet 

"oefenen voor eigen nut". 

Naar een zelfzorgcultuur 

Een anekdote vertelt over een Taoïstisch meester die aan Confucius vroeg welke 

gezondheidsoefeningen hij gedaan had tijdens zijn leven. Het antwoord was: 

"Ik heb linnen gedragen in de zomer en pels in de winter. Ik heb gegeten als ik 

honger had, en gedronken bij dorst. Ik heb mijn verlangens gematigd, en mijn 

geest en mijn lichaamsenergie rustig gehouden. Dat is alles." (Zhu Xi, " Beschouwingen 

over Beschikbare Toepassingen, "Het onjuiste ziften", nr.7") 

Het meningsverschil dat hierin tot uiting komt, tussen oefenen en levensstijl, is 

bijzonder betekenisvol. De Confucianistische traditie is zeker niet gekant tegen 

gezondheidsoefeningen, maar stelt er wel voorwaarden aan.  

Een eerste voorwaarde is dat men oefent voor gezondheid en niet voor 

onsterfelijkheid of enig ander "Hoger Doel". Een goede gezondheid is immers 

belangrijk, voor jezelf, maar ook om de dagelijkse verantwoordelijkheden te 

kunnen vervullen tegenover anderen. Zelfzorg wordt daarenboven gezien als een 

morele plicht tegenover "Hemel en Aarde", dwz zorg dragen voor het eigen leven 

als voor een  geschenk dat men ontvangen heeft. 

De tweede voorwaarde is dat de oefeningen deel uitmaken van de dagelijkse 

levensstijl. Daarom is het nodig om de dagelijkse levensgewoonten beetje bij 

beetje aan te passen als men begint met het leren van Tai Chi Chuan. 

Het beoefenen van Tai Chi Chuan of  van Qi Gong worden dus best gezien in het 

kader   van een algemeen zelfzorgplan. Omgekeerd nodigen de beoefening ervan 

uit om zulk een zelfzorgplan te ontwerpen. Daarbij is Qi Gong nuttig om de 
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stroming van lichaamsenergie (Qi) te versterken, en kan Tai Chi Chuan helpen om 

de Hart-en-geest (Xin) in evenwicht te brengen. 

Deze zelfzorgcultuur werkt verder ook 

verhelderend, waardoor we meer inzichtelijk  

en meer moreel verantwoord gaan handelen. 

Het omgekeerde is ook waar: wie weet dat 

hij iets goeds gedaan heeft, voelt zich daar 

ook goed bij. Het goede doen, en  in een 

harmonieuze, wederkerige relatie staan tot 

de medemens, dragen bij tot de gezondheid. 

Het morele en het gezonde ondersteunen elkaar. Dit is wat Mencius bedoelde met 

zijn bekende uitspraak: "Ik heb inzicht in woorden,  en ik ben goed in het voeden 

van mijn overvloedige Qi." (Mencius 2A.2) 

De beoefening van Tai Chi Chuan kan daarom ook bijdragen aan "He", dwz aan  

sociale harmonie, die voortkomt uit diversiteit  en die we met evenwicht en 

respect invullen. In de Neo-Confucianistische visie noemt men dit "Het Grote 

Leren", dat vertrekt vanuit "Onderzoek van alle dingen"8. 

Spanning en ontspanning 

Tot  de "Geschreven Traditie" van Tai Chi Chuan behoort ook  een tekst van Wu 

Yuxiang. Daarin lees je: 

"Sla de energie (jin) op zoals je een boog spant. […] . Laat de energie (jin)  los 

zoals je een pijl loslaat. Om energie vrij te maken (fa-jin), zink, ontspan volledig, 

en mik in één richting!"  

Dit opslaan en vrijmaken van energie is in elke vorm aanwezig. Het bevat zowel 

een krijgskunstaspect als een gezondheidsaspect: het uit evenwicht brengen van de 

aanvaller (partner) enerzijds, het loswerken van emotioneel-lichamelijke 

spanningen anderzijds. In beide gevallen wordt de energiestroom geopend, en zo 

de gezondheid versterkt. 

"'T'ai Chi" betekent de aanwezigheid van polariteiten, één van de belangrijke 

daarvan is de afwisseling van spanning en ontspanning. Omdat onze emoties 

lichamelijk verankerd zijn, heeft dit een effect op zowel lichaam als geest. De 

ontspanning en de rust voeden het lichaam (regeneratie), een groter emotioneel 

evenwicht brengt harmonieuzere relaties en spirituele verheldering. 

Door de toepassing van de T'ai Chi polariteiten ontstaat een volledige menselijke 

herbronning, in al zijn dimensies.  

 

                                         
8 Zie ook Nieuwsbrief nr 6, juni 2013 
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Besluit 

Uiteindelijk kunnen we de beoefening van  Tai Chi Chuan invullen als een discipline 

die het toelaat "om tot zichzelf te komen" als onderdeel van een ruimere 

zelfzorgcultuur. 

Bij wijze van slot vermeld ik hier nog graag een citaat uit de "40 Hoofdstukken"  

van de Yang-familie:  

 

 

"Een Toelichting over het Martiale en het Spirituele in Tai Chi Chuan" 

 
14. Het spirituele is de essentie, het martiale is de toepassing. Spirituele ontwikkeling 

op het gebied van krijgskunst wordt toegepast door (…) de beoefening van fysieke 

cultuur. Wanneer het martiale gekoppeld wordt aan het spirituele en in lichaam en 

geest ervaren wordt, dan is dit de beoefening van krijgskunst. (…)  

De beoefening van krijgskunst op een spirituele wijze is daarom de zachte stijl (…). 

Wanneer krijgskunst uitsluitend beoefend wordt op een martiale wijze, dan is dit de 

harde stijl, of gewoonweg brute kracht.  

Het spirituele zonder het martiale is essentie zonder toepassing; het martiale zonder 

het spirituele is toepassing zonder essentie. Eén paal kan niet staan, één hand kan 

niet klappen. (…).  

Het spirituele is het interne principe; het martiale is externe techniek.  

Externe techniek zonder intern principe is gewoon fysieke wreedheid. Dit is een 

nagalm van de origine van het martiale, en door het overrompelen van een 

tegenstander nodigt men uiteindelijk rampspoed uit.  

De interne principes begrijpen zonder externe techniek is louter schommelstoel-

kunst. Zonder kennis van de toepassingen zal men verloren zijn (…).  

Als het erop aankomt deze kunst toe te passen, kan men zich geen onwetendheid 

veroorloven over twee woorden: het spirituele en het martiale. 
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DE DRIE SCHATTEN 

In het mensbeeld  van  de Chinese geneeskunde (TCM) gebruikt men onder meer 

het begrip van de "Drie Schatten" (Sanbao), drie kostbare aspecten van ons mens-

zijn, die we best zorgvuldig bewaren: Jing, Qi en Shen (Ching, Ch'i en Shen). 

Het woord "Jing" komt voor in meerdere 

betekenissen, dwz het gaat om verschillende 

begrippen die in ons alfabet hetzelfde worden 

geschreven. Zo is er de Jing van de Yi-Jing (I Ching, 

Boek der Veranderingen), Jing van Jing-Zuo (Stil 

zitten), en de Jing van Ju-Jing (Berusten in 

eerbied). De Jing van de "Drie Schatten" verwijst 

naar iets fundamenteels in ons lichaam. Het wordt 

enerzijds begrepen als "seksuele substantie" 

(sperma of eicellen), of als de basis-substantie 

waaruit ons lichaam is opgebouwd. Verder wordt er 

onderscheid gemaakt tussen prenatale en 

postnatale Jing, naargelang het gaat om wat we na 

de bevruchting van onze ouders hebben 

meegekregen, of wat opgenomen werd tijdens ons 

leven zelf (bv door voeding). 

"Qi" verwijst naar onze lichaamsenergie, die door de 

meridianen stroomt. Zonder Qi is er geen leven. Er 

bestaat eveneens prenatale Qi en postnatale Qi. 

Met "Shen" wordt een soort mentale substantie 

aangeduid, het bewustzijn. 

Om gezond te blijven wordt het nodig geacht om de 

"Drie Schatten" te vrijwaren en te voeden. Jing kan 

je opbouwen door dagelijkse voeding en Qi Gong 

voor de onderbuik. Jing is op een een dubbele wijze 

verbonden met het seksuele: voldoende seks 

stimuleert de gezondheid, maar overdaad schaadt. 

Omgekeerd belemmert uitputting of 

oververmoeidheid een gezond seksleven. Qi kan je 

opnemen door de ademhaling, of met gepaste 

oefeningen opbouwen. Vooral het openhouden van 

de Qi-stroom in het lichaam is belangrijk. Shen 

wordt gevoed door kalmte en rust. 

Het bewaren van de "Drie Schatten" vormt één geheel: hoe kalmer de geest, hoe 

beter de essentie bewaard blijft en hoe beter de energie stroomt.  
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WEN EN WU IN HET SPEL VAN DE PIPA 

Lang voor contacten met het Westen, had China een rijke muzikale cultuur. 

Gepaste muziek was voor Confucius één van de belangrijkste middelen om 

positieve gevoelens over te brengen. Het zesde 

Confucianistische "klassieke boek" ging over de 

waarde van muziek in het dagelijks leven. Het  

werk is jammer genoeg verloren gegaan tijdens de 

vervolging van geletterden in de Qin-dynastie. 

Eén van de vele Chinese instrumenten is de luit, 

de "pipa" in het Chinees. Het bespelen van de luit 

is een symbool voor persoonlijke verfijning. 

Naast muziek behoorde ook boogschieten tot de 

kunsten die door Confucius aangeprezen werden. 

Hijzelf was van martiale komaf.  

Cultuur ("Wen") en krijgskunst ('"Wu") waren dus beide in het begin samen aanwezig 

in de traditie, maar gaande weg groeide een breuk tussen beide. "Echte vechters 

houden zich niet bezig met dichten of schilderen", stelden sommigen, en anderen 

hielden het bij "Echte geletterden vechten niet". Hedendaagse onderzoekers zien 

dit verschil als "twee idealen van mannelijkheid": de krijger tegenover de 

geletterde. 

Maar ook de "Eenheid van Wen en Wu" werd naar voor geschoven. Krijgskunst en 

Cultuur zijn als de "Twee vleugels van een vogel" of als de "Twee wielen van een 

kar" :  ze hebben elkaar nodig en vullen elkaar aan. Cultuur en Krijgskunst vormen 

één geheel. 

 

 

 

(De figuur "Golden 

Sparrow" in de film 

"The Forbidden 

Kingdom") 

Die gedachte en dat onderscheid vind je terug in de muziek op de pipa: er bestaat 

de martiale stijl en de culturele ("civiele") stijl. "Dwarrelende sneeuw bedekt het 

eeuwig-groen" ( http://www.youtube.com/watch?v=XySO6IRq2nU) is een voorbeeld van "civiele 

stijl"; "De Hinderlaag" is "Wen", martiaal (http://www.youtube.com/watch?v=JtrthXXmKgA), in 

deze fragmenten uitgevoerd door  Liu Fang (http://liufangmusic.net/index.html). 

Meer lezen over de Pipa:  http://liufangmusic.net/English/pipa.html  
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TERUG NAAR DE WERKELIJKHEID 

Barbara Held is professor pyschologie en sociale 

wetenschappen aan een Amerikaanse universiteit. In 

2008 was ze voorzitter van de afdeling theoretisch-

filosofische psychologie van de "American Psychology 

Association". Ze publiceerde o.m. in het bekende 

"Journal of Humanistic Psychology" en kreeg in 2012 

de Joseph Gittler Prijs van de "American Psychology 

Foundation". 

In een eerste werk "Back to Reality" (1995) bracht ze 

een kritiek van postmodernisme in de psychotherapie. 

Postmodernisme is, om het wat ludiek te stellen, "de 

filosofische trend die stelt dat het wetenschappelijk 

bewezen is dat wetenschappelijke kennis ongeldig is" en daardoor noodzakelijk 

subjectief van aard. In het postmodernisme vindt men zorgvuldig-logisch denken 

volledig ongepast. Men kijkt louter naar de omgeving, de taal en de cultuur om 

betekenis te verklaren. Waar er een overmatige nadruk ligt op taal en cultuur, is 

het postmodernisme nooit ver weg. 

Postmodernisme is een visie die ongemerkt 

en quasi ongeremd het denken van de 

samenleving is binnengeslopen, ook in de 

psychologie. Barbara Held stelde daar in 

"Back to Reality" vragen bij, en riep op tot 

meer werkelijkheidszin. 

Barbara Held werd echter vooral bekend 

met haar boek "Stop smiling, start 

kvetching", waarin ze de "tirannie van de 

positieve psychologie" aanklaagt. Door positivisme ga je mensen hun problemen 

verwijten, wat ze benoemt als "adding insult to injury". Ze schreef er nog 

aanvullende essay's over: "The negative side of positive psychology" en "Some 

dark thoughts on happiness". 

De bemerkingen van Barbara Held zijn naar mijn mening erg waardevol. Positivisme 

heeft niets te maken met de dingen goedlachs langs de goede kant bezien, met 

gezond optimisme. Positivisme is de dwang van het positieve met de onderdrukking 

van het negatieve in het algemeen, en van negatieve gevoelens in het bijzonder, 

tot gevolg, ook als ze gerechtvaardigd zijn. Men kan positivisme in gesprek 

herkennen bij mensen die alle tegenwerpingen op hun voorstellen afdoen als 

"negativisme", hoe moreel verwerpelijk hun voorstellen ook zijn.  
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TOT SLOT 

Geen hongerig kind zal gevoed worden door het louter observeren van het 

hongergevoel, maar wel door gerichte actie die in voeding voorziet, een actie die 

vertrekt vanuit het negatief benoemen van "honger". 

De slogan "Terug naar de werkelijkheid" is juist wat hij is: het werkelijke 

appreciëren met zijn goede en zijn slechte kanten, en met alle facetten van het 

menselijke, maar zonder reductie tot het materiële of het economische. 

Een evenwichtige realiteitszin stelt ons in staat om droom en werkelijkheid van 

elkaar te onderscheiden , en om zorgvuldig te plannen of en hoe onze droom ooit 

werkelijkheid kan worden. 

Het werkelijk laten worden van een droom, zo zijn we terug bij het eerste 

onderwerp van deze Nieuwsbrief… . 

Verder lezen 

Barbara Held: http://www.bowdoin.edu/faculty/b/bheld/#2  

"The negative side of positive psychology": 
http://www.uk.sagepub.com/managingandorganizations/downloads/Online%20articles/4%20-%20Held.pdf  

"Some dark thoughts on Happiness": 
http://nymag.com/news/features/17573/index7.html  

 

 

 

 


