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Woordje vooraf 

In dit zomernummer van onze nieuwsbrief staan 

creativiteit en ontwikkeling van het natuurlijk menselijk 

potentieel centraal.  

De noodzaak aan zelf-ontwikkeling is een terugkerend 

thema in het Westerse denken bij stromingen als de 

Humanistische Psychologie en de "Human Potential 

Movement", maar hier benaderen we dit boeiende 

thema vanuit een Oosterse invalshoek. Wie beide 

combineert, creëert zo een Oost-West synthese gericht 

op menselijk welzijn. 

Hoe onthaasten ?  Die vraag stelt Emmy Rossum zich in "Slow me down", waaruit 

volgend fragmentje (http://www.youtube.com/watch?v=xiLcw4juIMk) : 

All that I've missed I see in the reflection 
Passed me while I wasn't paying attention 
Tired of rushing, racing and running 
falling apart 
 
Tell me 
Oh won't you take my hand and lead me 
Slow me down 
Don't let love pass me by 
Just show me how 
'Cause I'm ready to fall 
Slow me down 
Don't let me live a lie 
Before my life flies by 
I need you to slow me down 

 

Het klinkt bijna als een noodkreet, of is het gewoon een expressie van 21ste eeuws 

passief-consumentisme waarbij men de oplossing steeds van buiten zichzelf 

verwacht ? Waarom niet gewoon een bordje hangen aan de voordeur: "Ik ben nu 

niet bereikbaar wegens onthaasting. Gelieve me volgende week opnieuw te 

contacteren." ? Over-haasting in de aandacht brengen, is wel een goed initiatief. 
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GEZOCHT: EEN DUIDELIJKE OMSCHRIJVING VAN "AIKIDO" 

Een goede definitie ? 

Een goede definitie opstellen is niet eenvoudig. Laten we daarom beginnen met 

een definitie van "definitie": "Een definitie is een samenvattende beschrijving van 

een begrip. Een goede definitie is niet circulair: zij bevat geen termen die 

synoniem zijn met het te omschrijven begrip. Zo mag "verwarming" niet worden 

gedefinieerd als iets dat verwarmt." 

Een passend voorbeeld van een juiste en duidelijke omschrijving is bv: "Een 

dieselmotor is een zuigermotor  die werkt volgens het principe van 

zelfontbranding". Een voorbeeld van een bijzonder slechte definitie zou zijn: "Een 

dieselmoter is de motor ontworpen door Rudolf Diesel tussen 1890 en 1910; Rudolf 

Diesel was de uitvinder van de dieselmotor". 

Een duidelijke omschrijving  van een discipline is bijzonder belangrijk. Een 

definitie is een toetssteen, ze laat je toe te meten of je vorderingen maakt of op 

de goede weg bent: het geeft een standaard om mee te vergelijken. Een correcte 

definitie laat het ook toe de geschiedenis van een discipline te schrijven, want je 

kan geen evolutie van iets schetsen als je niet weet waarover je precies bezig 

bent. Wanneer we daarom een adequate definitie voor "Aikido" willen opstellen, is 

het nodig te verwijzen naar nieuwe elementen die niet in het woord voorkomen. 

Een tiental jaar geleden stelde ik er al zo ééntje op: 

 

“Aikido is een krijgskunst die, door geweldloze training van daartoe 

aangepaste vechttechnieken, de levenskwaliteit van de beoefenaars 

verhoogt en zo een bijdrage levert tot de wereldvrede.” 

…maar nu ik het opnieuw bekijk,  lijkt het me nodig deze nog verder uit te diepen 

en te veralgemenen. Daarbij wou ik volgende punten in overweging nemen. 

 

"Jutsu" versus "Do" 

"Jutsu" wordt meestal vertaald als "techniek" of "kunst", maar dan in de technische 

betekenis van het woord. Kyu-jutsu is de kunst/techniek van het boogschieten; 

Ken-jutsu is de kunst/techniek van het zwaardvechten. Binnen de evolutie van de 

Japanse krijgskunsten werd "Jutsu" vervangen door "Do": Kyu-jutsu werd Kyu-do, 

"De Weg van de Boog".  

 

"Do", de Japanse versie van het Chinese "Tao", verwijst allereerst naar een 

engagement binnen een "zelf-ontwikkelingsdiscipline". Een tweede invulling van 

"do" is historisch: net voor de Tweede Wereldoorlog wou de Japanse regering de 

krijgskunsten onderbrengen in "verzamelvakjes", die men telkens "do" noemde. 
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Verschillende ken-jutsu werden ondergebracht bij "Ken-do". "Do" kan dus ook de 

betekenis hebben van "verzamelnaam". Als derde, nodig om weten maar niet om te 

weerhouden", is de betekenis van "do" als "Ter ere van de Japanse Keizer", een 

invulling die eveneens paste binnen het vooroorlogse Japanse nationalisme. 

 

"De Weg van de Harmonie" 

"Aiki" kan vertaald worden als "synchronisatie" in de techniek en als "Harmonie" in 

een meer filosofisch of religieus kader. Niet weinig boeken over Aikido hebben als 

titel "The Way of Harmony". Probleem daarbij is dat zulks helemaal niet duidelijk 

maakt dat het om een krijgskunst gaat, laat staan een Japanse, en dan nog met de 

specifieke technieken uit het Aikido-repertoire. Deze omschrijving is te abstract, 

en is eerder louter een vertaling van het woord "Aiki-do".  

We leren hieruit wel dat "Harmonie" aanwezig is in Aikido, in het bijzonder door de 

toepassing van het "niet-schade-beginsel". Aikido-technieken zijn dus aangepaste 

technieken, maar dan is nog niet duidelijk welke technieken er aangepast werden. 

Een aangepaste Taekwondo techniek zou dus net zo goed "Aikido" zijn. In deze 

omschrijving ligt wel een mogelijkheid voor een mogelijke creatieve verrijking van 

het standaardrepertoire, maar als definitie is dit onvoldoende. 

 

"Aiki In Yo Ho" 

De leden van de Takeda-familie waren de afstammeling van een door de Shogun 

overwonnen landheer, die zich na zijn nederlaag bij de Shogun aansloten. Het was 

dus een bevriende familie van de Shogun. Tot hun familie-traditie behoort een 

krijgskunstschool, aiki-jujutsu, dwz krijgskunst voor het principe ("Ho") van "Aiki In 

Yo" , wat men kan vertalen als "synchronisatie/harmonie volgens het beginsel van 

Yin en Yang" ("In" is "Yin"; "Yo" is "Yang"). 

Bij de machtstrijd in de 19de eeuw tussen Shogun en Keizer, veranderde de jonge 

Sokaku Takeda echter van kamp, plaatste zich tegen de Shogun en koos voor de 

"Oude School". Die school hanteerde de leuze "Leve de Keizer en Weg met de 

Barbaren!". Hij brak dus met de familie-traditie, maar de technieken werden wel 

bewaard. 

 

Aikido: een (poging tot) begripsomschrijving 

Met vorige punten in gedachten kunnen we Aikido eerst definiëren als een zelf-

ontwikkelingsdiscipline: do in plaats van jutsu. Aikido kan dus geen louter 

vechtsport zijn. Ten tweede gaat het aangepaste technieken, maar (als 

vertrekpunt) niet van om het even welke krijgskunst, maar wel van de technieken 
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uit de traditie van Takeda-familie, waarmee ik de aan de Shogun bevriende familie 

bedoel. Een vrij algemene definitie van aikido zou zo worden: 

"Aikido is een zelf-ontwikkelingsdiscipline op basis van aangepaste 

technieken van de aiki-jujutsu traditie van de Takeda-familie." 

Binnen Aikido als algemeen maatschappelijk verschijnsel bestaan er verschillende 

Aikido- stijlen, met elk ook hun specifieke kenmerken. Evenzeer is het belangrijk 

te weten wat deze specifieke kenmerken zijn, om de verschillende stijlen van 

elkaar te kunnen onderscheiden. 

In het geval van HSR-Aikido, komt naast de algemene 

omschrijving nog een verwijzing naar "geweldloze 

krijgskunst" en naar de filosofie van de Takeda-familie 

bij (dwz de filosofie van de Shogun, de Shushigaku – zie 

Nieuwsbrief nr 3, april 2012; de Shushigaku was de Japanse naam 

voor de "School van Zhu Xi", die steunde op de leer van Mencius). 

Die laatste zit vervat in de woorden "In Yo Ho" welke 

verwijst naar het "Tai Chi –principe", in Japan "Taikyoku" 

genoemd. HSR-Aikido en Yang Tai Chi Chuan, hebben op die manier (zoals blijkt uit 

het vervolg) dezelfde filosofische fundamenten. Uiteindelijk kom ik voor HSR-

Aikido tot deze formulering: 

“HSR-Aikido is een krijgskunst die, door geweldloze training van daartoe 
aangepaste vechttechnieken (in hoofdzaak uit de aiki-jujutsu traditie van 
de Takeda-familie)  de levenskwaliteit van de beoefenaars verhoogt en zo 
een bijdrage levert tot de wereldvrede.” 

 

 

(Foto: Kyu-do of Kyu-jutsu ?) 
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MENCIUS EN DE BEOEFENING VAN TAI CHI CHUAN 

Situering 

"Mencius" is de Westerse naam voor "Meng Ke", dwz de man genaamd "Ke" van de 

familie "Meng". Terugblikkend op de Chinese geschiedenis kan men hem de 

belangrijkste Confucianistische denker noemen na Confucius zelf (dwz Kong Qiu, ook 

genaamd "Kong Fuzi" – "Grootmeester Kong", in het Westen "Confucius"). 

Volgens de overlevering leefde Mencius van 

372-289 v.o.t. Zijn werk maakte deel uit 

van een uitgebreide debatcultuur waarin 

hij het denken van Confucius verder 

uitwerkte en verdedigde tegen de kritiek 

van andere denkers uit die tijd. In het 

bijzonder trachtte hij de toenmalige 

machthebbers aan te zetten tot een meer 

menselijk bestuur. Een heerser moest voor 

hem zijn rol waard zijn, anders was het 

gewoon een tiran die probleemloos afgezet 

mocht worden. 

De invloed van Mencius op de Chinese 

geschiedenis is moeilijk te overschatten. 

Zijn gedachten, samengevat in het boek 

"Mencius", werden binnen het "Klassieke Confucianisme" reeds als een belangrijke 

stroming (weliswaar tussen andere) beschouwd.   

Tijdens de Confucianistische renaissance echter (1000 - 1200), ruim 1500 jaar na 

het leven van Mencius, verhieven Zhu Xi en zijn volgelingen 

de "Mencius" tot standaard binnen hun nieuwe 

Confucianistische filosofie, het "Neo-Confucianisme". 

Confucius, Mencius en Zhu Xi hadden gemeenschappelijk dat 

ze  leefden in tijden van grote binnenlandse onrust. 

Confucius en Mencius beleefden sterke innerlijke 

verdeeldheid ("De Strijdende Staten"), Zhu Xi ondervond de 

invallen van uitheemse "barbaarse" volkeren (dwz van de 

Mongolen). De nieuwe visie van Zhu Xi werd niet aanvaard 

door de "Klassieke Confucianisten", maar na zijn dood kon 

een  leerling de nieuwe Mongoolse keizers overtuigen van de grote kwaliteit van de 

visie van zijn vernieuwende leraar. Zo werd en bleef de  "Mencius" gedurende 800 

jaar (tot in 1905) één van de vier verplicht te kennen werken voor de magistraat-

examens. Zhu Xi voegde aan de leer van Mencius o.m.  het Tai Chi-principe en de 

beoefening van meditatie toe, onder de vorm van "stil zitten" (jing zuo). 



 
6 

De filosofie van Mencius wordt tot op vandaag intensief bestudeerd omwille van 

zijn visie op de menselijke natuur. In deze tekst wil ik eerst laten kennismaken met 

enkele belangrijke punten uit het denken van Mencius, en daarna tonen hoe zijn 

denken  aanwezig is in de filosofie en dus ook in de beoefening van Tai Chi Chuan.  

De moeder van Mencius verhuisde drie maal 

Deze zin is niet zo maar een verwijzing naar gebeurtenissen uit het leven van een 

gezin, maar is in China een betekenisvol spreekwoord geworden. De vader van 

Mencius stierf vroeg, waardoor de jonge vrouw verder moest als alleenstaande 

moeder. Eerst woonde ze naast een begraafplaats, maar ze merkte dat haar kleine 

zoon de begrafenissen naspeelde. Ze zocht een andere woonplaats en kwam 

terecht naast een markt. Toen speelde de kleine Mencius de marktkramers na, en 

dat vond ze ook maar niets. Tenslotte vond ze een woning in de directe buurt van 

een (Confucianistische) school, en ze bewonderde de hoffelijkheid van de 

studenten. Daar koos ze te blijven. Het verhaal werd zo symbool van de nood aan 

een geschikte omgeving voor een opgroeiend kind. 

Op een dag kwam de jonge Mencius te vroeg 

terug van school, met een duidelijke 

onverschilligheid. Zijn moeder was net bijna 

klaar met het weven van een stuk stof. 

Wanneer ze de tegenzin van haar zoon merkte, 

sneed ze plots haar nieuwe moeizaam 

geweven stof in twee. Mencius schrok: 

"Moeder, wat doe je nu ?" Ze maakte hem 

duidelijk dat studie vergooien, hetzelfde is als 

geweven stof stuk maken, een les die voor 

Mencius niet herhaald hoefde te worden. 

Zo zijn er nog verschillende andere anecdoten, waarvan men een bijzondere "het 

slaapkamer-incident" zou kunnen noemen. Een tijdje gehuwd, kwam de vrouw van 

Mencius zich beklagen bij haar schoonmoeder: "In de slaapkamer behandelt hij mij 

als een vreemde! Ik blijf hier niet langer!". Maar ook Mencius deed zijn beklag bij 

zijn moeder: "Ik kwam laatst onaangekondigd de slaapkamer binnen en betrapte 

haar op onwelvoeglijk gedrag ! Ik zal haar wegsturen !" (dwz de teksten vermelden 

"gehurkt zitten" of "niet-gekleed zijn", vraag is of dit letterlijk moet genomen 

worden). De moeder koos resoluut de kant van de schoondochter, met als gevolg 

een ferme uitbrander voor haar nieuw gehuwde zoon:  "Door zo maar 

onaangekondigd de slaapkamer binnen te gaan, ben jij degene die zich 

onwelvoeglijk gedragen heeft !" Haar aanmaning kan men lezen als een aanzetten 

tot meer zelf-kritiek bij haar zoon, en vooral tot het tonen van meer respect en 

het opbrengen  van meer empathie voor zijn echtgenote, een terechtwijzing 

waarmee de zaak dan ook geregeld was. De taak van de schoonmoeder bleek… 

huwelijksbemiddeling. 
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In een boom klimmen om vis te vangen 

Een heerser wou zijn rijk vergroten en vroeg 

aan Mencius of hij goed bezig was ("Mencius 

1A.7"). Mencius antwoordde dat de 

machthebber handelde als iemand die in een 

boom klimt om vis te vangen. "Is het dan zó 

erg ?" vroeg de heerser. Waarop een prachtig 

stukje tekst volgt: 

"Als u met al uw hart en kracht probeert te bereiken wat u wenst op de manier 

waarop u dat nu doet, dan moet er achteraf een ramp plaatsvinden. (…) . Beplant 

de woonsteden met moerbeibomen en de vijftigjarigen zullen zich in zijde kleden. 

Als men bij het fokken van kippen, varkens [en honden] de juiste tijd aanhoudt, 

zullen zeventigjarigen vlees kunnen eten. Wanneer men bij akkers de oogsttijd 

niet voorbij laat gaan, zullen families van vele monden zonder honger kunnen zijn. 

Besteed aandacht aan het onderwijs in de scholen en leg steeds de nadruk op de 

eerbied voor ouders [en oudere broers] en de grijsharigen zullen geen lasten op 

hoofd of schouders over de wegen dragen. Dat de oude van dagen zich in zijde 

kleden en vlees eten, dat het zwartharige volk geen honger heeft of koude lijdt, 

dat is alleen mogelijk tijdens het bewind van een waardig heerser." 

 

Een kind dat op het punt staat in een waterput te vallen 

De paragraaf "Mencius 2A.6" is misschien wel de 

belangrijkste van het hele boek, omdat het de basis-idee 

van aangeboren spontaan medeleven vertolkt. 

"Mensen hebben allen een gemoed ("xin" dwz "hart-

geest") dat het lijden van anderen niet verdraagt. (…). 

Als mensen een kind zien dat op het punt staat in een 

waterput te vallen, dan ervaren ze allen een gevoel van 

bezorgdheid en medelijden. Het is niet omdat zij in de 

gunst willen komen (…); het is niet omdat ze geprezen 

willen worden (…); het is niet omdat ze het gehuil van 

het kind niet verdragen." 

Daarop volgt een uiteenzetting van de beroemde morele psychologie van Mencius, 

waarmee hij minstens tot op vandaag een pionier was: 

"Hieruit kan men zien dat wie geen gevoel van medelijden heeft, geen mens is; dat 

wie geen geen gevoel van schaamte en afkeer heeft, geen mens is; dat wie geen 

bescheiden en toegeeflijk gemoed heeft, geen mens is; dat wie geen gevoel heeft 

van juist en onjuist, geen mens is. Medevoelen is de kiem van menselijkheid; 

schaamte en afkeer zijn de kiem van rechtschapenheid; bescheidenheid en 
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toegeeflijkheid zijn de kiem van hoffelijkheid ("ritueel gedrag"); gevoelens van 

goedkeuring en afkeuring zijn de kiem van wijsheid. Mensen hebben deze vier 

kiemen zoals ze vier ledematen hebben." 

Om te vervolgen met een visie op zelf-ontplooiing en de essentie van geweld: 

"Wanneer ze deze kiemen hebben en toch zeggen dat ze er niets kunnen mee doen, 

dan doen ze zichzelf tekort. (…) . Allen hebben we deze vier kiemen in ons; als we 

ze tot ontplooiing en tot volle wasdom brengen, dan zal dat zijn als een vuur dat 

ontbrandt, of als een bron die ontspringt. (…)." 

Dit is de veel besproken stelling van Mencius dat de mens een universele natuur 

heeft die in de kiem goed is, maar die het juist daarom (het zijn slechts kiemen 

van goedheid) nodig heeft om tot ontwikkeling gebracht te worden om waarlijk 

mens te worden. Wie geweld pleegt, pleegt niet alleen geweld ten aanzien van zijn 

slachtoffers, maar beschadigt ook zijn eigen innerlijke menselijkheid: geweld tegen 

anderen is ook geweld tegen zichzelf, een proces van zelf-ontmenselijking en zelf-

vernedering. 

 

Motivatie door menselijkheid 

Vandaag de dag behoort het tot de beginselen van behoorlijk bestuur dat 

beslissingen gemotiveerd dienen te zijn. Zo maar een besluit nemen zonder 

verdere toelichting, beschouwt men als onbehoorlijk. Deze motivatieplicht ziet 

men als een grote vooruitgang in de hedendaagse bestuurskunde, en daarom is het 

bijzonder boeiend te merken dat ook dit gemotiveerde besluit door Mencius als 

"volledig onvoldoende" wordt beschouwd. Voor hem telt de kwaliteit van de 

motivatie, want die strekt tot voorbeeld. Mencius was zijn tijd heel ver vooruit… . 

Van in de eerste pragraaf van het boek  (Mencius 1A.1) worden behoorlijk bestuur 

en de voorbeeldfunctie ervan voor de bevolking aan de orde gesteld.  

Mencius komt bij een heerser op bezoek, en die vraagt hem hoe zijn  bezoek hem 

voordeel kan brengen. Waarop Mencius antwoordt: 

"Als de heerser zegt: "Hoe kan ik mijn land voordeel brengen ? " (…) , dan zullen de 

ambtenaren en het gewone volk zeggen: "Hoe kan ik mijn persoon voordeel 

brengen ?" . Hoog en laag zullen elkaar het voordeel betwisten en het land zal in 

gevaar komen. (…) . Stelt men voordeel op de eerste plaats, dan zal men niet 

tevreden zijn als men niet kan graaien. Geen menselijk iemand heeft ooit zijn 

ouders verlaten; geen rechtschapen iemand heeft ooit zijn verantwoordelijkheden 

verwaarloosd ("zijn vorst achtergesteld"). Laat Uwe Majesteit alleen over 

menselijkheid en rechtschapenheid spreken. Waarom moet u het zo nodig over 

voordeel hebben ? " 
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In "Mencius 6B.4" ontmoet Mencius een bemiddelaar. Hij vraagt hem waar hij heen 

gaat, en die vertelt dat hij zal trachten twee heersers ervan te overtuigen om af te 

zien van hun oorlogsplannen. "Hoe zult u ze overreden ? " vraagt Mencius, waarop 

de bemiddelaar antwoordt: "Ik zal ze het onvoordelige van oorlog uitleggen". 

Mencius gaf dan volgend commentaar: 

"Mijnheer, uw bedoeling is inderdaad groots, maar de manier waarop u het naar 

voren brengt is onjuist. Als u op grond van voordeel de heesers zou overtuigen, en 

ze trekken met het oog op voordeel hun legerscharen terug, dan zullen (…) [allen] 

in hun onderlinge relaties alleen naar voordeel verlangen. Zo'n situatie leidt altijd 

naar ondergang." 

Waarop Mencius de bemiddelaar aanmoedigt om te argumenteren met 

menselijkheid en rechtschapenheid, omdat de heeser zo het goede voorbeeld geeft 

voor de omgang tussen mensen: 

"Dat zou betekenen dat [allen] afstand doen van voordeel en in hun onderlinge 

relaties alleen naar menselijkheid en rechtschapenheid zouden verlangen. Zo'n 

situatie leidt altijd naar een waardig bewind ("ware koningschap"). Waarom moet 

u nu van voordeel spreken ?" 

In een wereld, zoals die van vandaag,  waarin alles draait om winst en 

meerwaarde, zijn zulks bijzondere woorden. 

 

Het transparante lichaam 

Een stukje uit de "Mencius 2A.2" is in kringen van energetische disciplines erg 

bekend geworden, maar heeft niettemin even goed een politieke betekenis. Een 

leerling vroeg: "Meester, mag ik u vragen waarin u uitblinkt ?". Mencius 

antwoordde: 

"Ik heb inzicht in woorden,  en ik ben goed in het voeden van mijn overvloedige 

qi." 

Waarop de leerling vroeg wat dat eigenlijk mocht betekenen. Mencius vervolgde: 

"Het is een qi die zeer groot en uiterst krachtig is. Als je hem met oprechtheid 

voedt en niet schaadt, dan vult hij de ruimte tussen Hemel en Aarde. Het is een qi 

die rechtschapenheid en de Weg verenigt. Zonder deze hongert hij uit. Hij wordt 

voortgebracht door verzamelde rechtschapenheid, en kan niet worden verworven 

door een louter vertoon van deugdzaamheid.".  

Rechtschapenheid toont zich aan de buitenwereld door de aanwezigheid van een 

sterke energie-stroom in het lichaam, en is zo ook verbonden met fysieke 

gezondheid. Ook voor Confucius was het beoefenen van menselijkheid een middel 

om moeilijke tijden te overleven. 
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Verder zei Mencius: 

"Als ik onoprechte praatjes hoor, dan weet ik wat ze verhullen; als ik 

onbehoorlijke woorden hoor, dan weet ik waarin ze verstrikt zijn; als ik 

verwerpelijke woorden hoor, dan weet ik waarin ze afwijken; als ik ontwijkende 

woorden hoor, dan weet ik wat eraan ontbreekt. Zij ontstaan in het gemoed en 

schaden het beleid; zij manifesteren zich in het beleid, en schaden de zaken." 

Inderdaad, in dezelfde lijn, wie aan Confucius vroeg wat het eerste werk was om in 

een chaotisch land een behoorlijk bestuur te installeren, kreeg het antwoord: "Het 

rechtzetten van woorden" , dwz het beëindigen van de gewoonte om een 

leugenachtige, manipulerende woordkeuze te hanteren. 

Dit zijn duidelijke keuzes voor oprechtheid en tegen manipulatie. Daarmee komen 

we bij het verband tussen het denken van Mencius en de filosofie van Tai Chi 

Chuan. 

 

Mencius in de "Tai Chi Classics" 

Ondanks het feit dat Tai Chi Chuan beschouwd wordt als de drager van een rijke 

filosofie, bestaat er daarover bijzonder weinig informatie en studie. In vele 

gevallen wordt TCC beschreven als een "van 

oorsprong Taoïstische bewegingsleer", en als 

er al een studie gepubliceerd wordt over de 

filosofie van TCC, omvat die meestal niet 

meer dan een beperkte bloemlezing van de 

Chinese filosofie.  

Ten onrechte. Er bestaat wel degelijk een 

eigen filosofie van Tai Chi Chuan, in het 

bijzonder voor de Yang-stijl, een filosofie die 

men kan lezen in de "40 Hoofdstukken" van de 

Yang-familie. Die tekst werd, net als de 

meeste "Tai Chi Classics" geschreven in het 

midden van de 19de eeuw, meer dan 2000 jaar 

na Mencius.  Om aan te tonen dat er in deze 

"40 Hoofdstukken" een sterke invloed is van 

het denken van Mencius en van Zhu Xi, wil ik 

enkele citaten daaruit vergelijken met citaten 

uit de "Mencius". 
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"Aandacht voor oprechtheid" 

In de "Mencius 4A.12" lezen we: 

"Er is een weg om oprecht te zijn: wie het goede niet begrijpt, is niet oprecht 

tegenover zichzelf. Daarom is oprechtheid de Weg van de Hemel, aandacht voor 

oprechtheid is de Weg van de Mens". 

Ter vergelijking leest men in  de "Yang-40/13":  

"Oprechtheid is de Weg van de Hemel, en hij die oprecht is, volgt de Weg van de 

Mensheid. ".  

De "40 Hoofdstukken" eindigen als besluit met deze laatste zin: "De Weg van de 

Hemel en de Weg van de Mensheid is gewoon oprechtheid". 

De overeenkomst is duidelijk. Samen met menselijkheid ("ren") is oprechtheid 

("cheng") dé centrale waarde van het Neo-Confucianisme, dat, zoals gezegd, 

verder bouwde op de leer van Mencius. Oprechtheid moet hier begrepen worden 

als authenticiteit, niet als eigenwaan, maar als een levenswijze die de eigen 

aangeboren universele natuur respecteert. Het belang van oprechtheid is 

gemakkelijk te begrijpen: zonder oprechtheid 

is elke andere deugd steriel. Wat heeft het 

voor zin om te zeggen dat men "eerlijk" is, als 

het niet oprecht gemeend is ? "Aandacht voor 

oprechtheid" is  één van de invullingen van 

"Confucianistische Mindfulness".  

In de marge is het leuk om op te merken dat 

deze citaten niet voorbij gegaan zijn aan de 

liefhebbers van "historische quotes", ze 

versieren T-shirts, thee-kopjes, en andere 

gadgets… . 

 

Zelf-ontplooiing 

Hoger in deze tekst wees ik reeds op de nadruk die Mencius legt op zelf-

ontplooiing, zoals in de "Mencius 2A.6":  

" Allen hebben we deze vier kiemen in ons; als we ze tot ontplooiing en tot volle 

wasdom brengen, dan zal dat zijn als een vuur dat ontbrandt, of als een bron 

die ontspringt." 

 

In de "Yang-40/17" lezen we: 

"Indien we er niet in slagen om onze intrinsieke natuur te vervullen en ons leven 

te ondersteunen, hoe kunnen we dan hopen om het proces van spirituele 

transformatie te vervolledigen ?" 
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En in de "Yang-40/40": 

"Wanneer we onze oorsprong en onze bestemming kennen, dan kunnen we niet 

anders dan zelf-ontplooiing begrijpen."  Het woord "self-cultivation" komt 

veelvuldig voor in de Engelse vertaling van de "40 Hoofdstukken". 

 

Zelf-ontplooiing is de basis van dit vers uit de 

"Klassieker met Drie Tekens" (San Zi Jing) voor 

kinderen, geïnspireerd door Mencius: 

人之初 (rén zhī chū)  "Mensen bij hun geboorte, 
性本善 (xìng běn shàn) Zijn van nature goed. 
性相近 (xìng xiāng jìn)  Hun natuur is gelijkaardig, 
習相遠 (xí xiāng yuǎn)  Maar hun gewoontes maken hen 
onderling verschillend." 

 

In het Westen wordt een "Nature-Nurture"- debat gevoerd, waarin men zoekt 

naar de oorsprong van de verschillen tussen mensen: erfelijkheid of opvoeding. 

Het Confucianisme voegt daar een derde element aan toe, nl. de levenswijze, de 

dagelijkse inzet, de "Kung Fu". Zelf-ontplooiing wordt als van uiterst groot 

belang gezien. 

Net als oprechtheid is zelf-ontplooiing een centraal begrip in het Confucianisme 

in het algemeen, en in het Neo-Confucianisme in het bijzonder. Deze leer gaat 

ervan uit dat zelf-ontplooiing aan de basis ligt van de vorming van 

maatschappelijke harmonie. Wie een betere wereld wil, begint best bij zichzelf; 

dwz wereld-transformatie door zelf-transformatie. De basis ervan stond in een 

tweede van de vier verplichte studiewerken, "Het Grote Leren". 

Het is geen toeval dat deze filosofieën ontworpen werden als remedie voor 

maatschappelijke onrust. 

 

Onderzoek van Alle Dingen 

Om de filosofie van Mencius verder zetten, zocht Zhu Xi een zelf-

ontplooiingsprogramma in de oude geschriften van Confucius, en inspireerde zich 

op het werk van zijn voorganger Zhou Dunyi. Twee ideeën kwamen bij Zhu Xi 

uiteindelijk naar voor: "Onderzoek van Alle Dingen" en "Het Principe is Eén, de 

Verschijning is Divers".  

 

Het "Onderzoek van Alle Dingen" , van de innerlijke en de uiterlijke 

werkelijkheid, was er op gericht inzicht in dat "Ene Principe" te verwerven dat 

de diversiteit van de bestaande werkelijkheid met elkaar verbindt. 
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In de "Yang-40/40" staat het zo:  

"Dus moeten we onze kennis vergroten en de wereld 

onderzoeken, zodat onze gedachten oprecht worden en ons 

gemoed rechtschapen. De geest (be)stuurt het lichaam, en 

dus moeten we de geest rechtzetten om ons gemoed oprecht 

te maken." 

 

Het vermelde "Ene Principe" waarin men door "Onderzoek van 

Alle Dingen" inzicht wil krijgen, heeft een naam, nl het "Tai 

Chi"-concept, de complementariteit van Yin en Yang. Zhou 

Dunyi maakte er een schema van, dat door Zhu Xi voorzien 

werd van commentaar. 

 

 In de "Yang-40/10 vind je : 

 "Je kan werken met expansie en contractie zoveel als je verlangt, maar schendt 

nooit het Tai Chi-principe. 

 

Het lijkt me ondertussen voldoende duidelijk dat de filosofie van Mencius, in het 

bijzonder volgens de interpretatie van Zhu Xi en van het Neo-Confucianisme, sterk 

aanwezig is in de "40 Hoofdstukken", en dus eveneens in de filosofie van Tai Chi 

Chuan. De "40 Hoofdstukken" breiden die zelfs nog uit, omdat ze "lichamelijke 

cultuur" en "krijgskunst" als middelen tot zelf-ontplooiing beschouwen, wat in het 

"gewone" Neo-Confucianisme niet vanzelfsprekend was (zie ook Nieuwsbrief nr 5,  

januari 2013). Onder meer om die reden bestaat er een eigen "Filosofie van Tai Chi 

Chuan", onderscheiden van andere Neo-Confucianistische stromingen. 

 

De Ossenberg 

Ter afronding breng ik hier graag het verhaal van de "Ossenberg" (Mencius 6A.8), 

dat al vele mensen ontroerd heeft, en nog niets aan actualiteit heeft verloren. 

"De bomen op de Ossenberg waren ooit mooi. Hij was echter gelegen in de 

omgeving van een grote stad, en bijlen hakten het hout om. Kan men hem nu nog 

mooi noemen ? Met de adem van dag en nacht, en het vocht van regen en dauw 

blijft de berg echter niet verstoken van ontluikend nieuw groen. Dan komen 

koeien en schapen er grazen. Daarom ziet de berg er nu zo kaal uit. Als mensen de 

kale berg zien, denken ze dat er nooit iets heeft gegroeid. Is dit echter de natuur 

van de berg ? En kan, aan wat in de mens is, de geest van menselijkheid en 

rechtschapenheid volledig ontbreken ? De mens die zijn aangeboren natuur laat 

schieten, is te vergelijken met de bijlen die het hout ingaan. Kan men ze nog als 

mooi beschouwen als ze dag na dag worden omgehakt ? Als ondanks de adem van 

dag en nacht en de ochtendamp zijn voorkeuren en afkeren heel ver van die van 

anderen afstaan, dan komt dat omdat wat hij overdag doet, alles weer te gronde 

richt. Als dit zich steeds herhaalt, dan is de nachtlucht niet meer voldoende om te 
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behouden wat in hem was. En als dat gebeurt, is hij niet ver van wilde dieren 

verwijderd. Als anderen hem zo zien, dan denken ze dat hij nooit enige 

natuurlijke aanleg had. Kunnen dat echter de ware gevoelens van een mens zijn? 

Als het de juiste voeding krijgt, is er immers niets dat niet groeit; als het de juiste 

voeding ontbeert, is er niets dat niet wegkwijnt. Confucius zei: 'Hou het vast en je 

behoudt het; gooi het weg en je raakt het kwijt. Men weet niet op welke tijd of 

waar het gaat en komt'. Hij verwees wellicht naar het gemoed (de hart-geest)." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder lezen 

"Mencius" (vertaling Karel L. van de Leeuw; niet zo'n geslaagde vertaling met veel drukfouten, 

maar de enige Nederlandse voor zover mij bekend; de citaten in deze tekst zijn erop gebaseerd, 

maar aangepast): http://www.cosmox.be/boeken/mencius-karel-van-der-leeuw-9789055736904  

"Mencius" (vertaling Irene Bloom): 

http://books.google.be/books?id=4tDaS1WfJwoC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summ

ary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

"The Works of Mencius" : http://nothingistic.org/library/mencius/mencius01.html  

"Inleiding tot het Confucianisme" – Karel L. van der Leeuw: 

http://www.geledraak.nl/html/page1181.asp  

"In gesprek met Confucius": http://tegenlicht.vpro.nl/nieuws/2011/maart/confucianisme.html  

"China: van Cartier naar Confucius": 
http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/cartier-naar-confucius.html  

San Zi Jing: http://www.yellowbridge.com/onlinelit/sanzijing.php  
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STIL STAAN ALS EEN PAAL: WUJI ZHUANG 

 

"Yi quan" is een hedendaagse krijgskunst die in de 

20ste eeuw door Wang Xiang Zhai afgeleid werd van 

"Xing yi quan". In die laatste innerlijke krijgskunst 

gebruikt men als basisoefening een onbeweeglijke 

stand die men "Santi shi" noemt. In Yi quan werd 

deze idee van stil staan als moeder van alle 

techniek, nog verder uitgewerkt in een grote 

verscheidenheid aan vormen, waarvan "boom staan" de meest bekende is. Het 

oefenen van deze onbeweeglijke houdingen heet "Zhan zhuang", letterlijk "Stil 

staan als een paal". 

Zhan Zhuang of "Paal Staan" kan dus in 

verschillende houdingen, waaronder in 

de Wuji-houding. Dit is dan "Wuji 

zhuang". De principes zijn dezelfde, 

alleen is voor Tai Chi-beoefenaars de 

Wuji (Wu Chi) houding belangrijk, als 

oefening op zich, maar vooral als begin 

en einde van de reeks. 

De Spaans-Franse beoefenaarster 

Victoria Windholtz heeft aan Zhan zhuang verschillende artikels  gewijd. Ik vermeld 

daar graag, bij wijze van samenvatting, enkele kernpunten uit: 

� "Stil Staan" is een basisoefening voor beginners en gevorderden, een sleutel-oefening die de 

training voedt op alle niveaus. 

� Je kan een vergelijking maken met Yoga (de "Berg houding"): "Het einddoel is de eenheid 

van de mens, in evenwicht met de universele krachten van Hemel en Aarde." 

� "Stil Staan" heft emotionele blokkeringen op en verbetert daardoor tevens het moreel 

inzicht. 

� Emoties tonen zich in de lichaamshouding, werken aan de lichaamshouding is daardoor ook 

emotioneel werk: "Je lichaam tracht je te vertellen dat het tijd is zorg te dragen voor 

jezelf.  Zhan zhuang nodigt uit om slechte gewoontes af te leren en terug te keren naar 

een natuurlijke, comfortabele en gezonde houding". Als het ware groeien  als een boom, 

van binnen naar buiten. 

� Je hebt  een rustige omgeving nodig, waarin je dagelijks beetje bij beetje oefent; ontspan 

eerst en verbeter dan de lichaamshouding; opkomende gedachten kan je best niet 

verdringen maar eerder bekijken als wolken in de hemel; de ogen sluiten bevordert de rust 

en de concentratie, maar is niet strikt noodzakelijk. 

Wie wil, kan één van de artikels  van Victoria Windholtz  lezen op deze website: 

http://www.taichiunion.com/magazine/zz_spirit.php  
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QUOTES 

 

 

 

 


