
 
1 

IN DIT NUMMER: 
HSR-aikido 
Tai chi chuan 
Qi gong 
“Ask Peter” 
Cartoon 
 

Vereniging Voor Geweldloze Krijgskunst 
 
 

 
 

WWW.VVGK.BE 

 

Nieuwsbrief        Nr1, september 2011 

  
Woordje vooraf 
Met enige trots  sturen we  onze eerste nieuwsbrief. Het 
is de bedoeling dat er vier keer per jaar één komt: in 
september, januari, april en  in juni. De rubrieken 
zullen telkens wat wisselen, zodat verschillende 
onderwerpen aan bod kunnen komen.  Suggesties voor 
onderwerpen, of vragen voor de “ASK PETER” rubriek, 
zijn altijd welkom. We wensen jullie alvast veel 
leesplezier. 

  

  
 HSR-AIKIDO 
 
De dojo, een cultureel laboratorium 
  
De in de USA wonende, Japanse standup-comedian Tamayo Otsuki brengt steevast 
kolder waarin ze stereotypen aan de kaak stelt. Maar als Japanse, opgegroeid in 
een conservatieve familie kent ze als geen ander het conflict van culturen (Japans 
tgv Westers) en van moderniteit en traditie. In "Byron Allen allow Tamayo Otsuki  
to take off kimono" (http://www.youtube.com/watch?v=dJo-W7WU8xU ), een 
sketch van eind jaren tachtig, zegt ze (over haar kimono): "Ik draag dit niet meer, 
ik zie eruit als een Sushi-bar dienster", waarna ze hem uitdoet om te voorschijn te 
komen in een luchtige korte jurk. 
  
Kimono of jurk ? Sommige Japanse mode-ontwerpers maken kledij geïnspireerd op 
de kimono, maar toch als jurk. In het Westen zijn er anderzijds mensen die hun 
naam "japaniseren", of zich in het dagelijks leven laten leiden door normen en 
gewoonten waarvan ze denken dat ze "echt Oosters" zijn, en dat allemaal terwijl 
blond geverfde Japanners spelen in plaatselijke voetbalploegen.  
  
In de aikido-dojo ervaren we, en werken we voortdurend met de oplossing van 
diezelfde tegenstelling. Krijgskunsten, en dus ook aikido,  behoren tot een 
voorbije, feodale of anarchistische wereld, dus is de vraag welke plaats ze hebben 
in een moderne samenleving. Oosterse krijgskunsten zijn dan weer per definitie 
niet Westers, en dus is er de vraag hoe een Oosterse cultuur zich verhoudt tot een 
Europese of Amerikaanse.  
  

http://www.youtube.com/watch?v=dJo-W7WU8xU
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TAI CHI CHUAN 

Zo blijkt de context van "een gewone club" tegelijk een (multi)cultureel 
laboratorium, waar men de mogelijkheid heeft voor zichzelf als mens zijn 
eigenheid te ontwerpen in de context van de huidige samenleving. 

Diverse invalshoeken voor de beoefening van Tai chi chuan 

  
Tai chi, of beter "Tai chi chuan" kent een grote verscheidenheid in benadering. Er 
zijn verschillende stijlen, waarvan de vijf  Chen, Yang, Wu, Wu(Hao) en Sun de 
meest bekende zijn binnen het traditionele Tai chi chuan. Binnen elk van die 
stijlen bestaan er nog grote vormverschillen, afhankelijk van de leraar van de 
school. Naast het traditionele bestaan er ook verschillende moderne Tai chi-stijlen, 
dwz nieuw gecreëerde reeksen.  
  
Maar los van die vormelijke stijlverschillen, kan men de beoefening van Tai chi 
inhoudelijk erg verschillend invullen, naargelang van wat men zoekt in de training. 
De vraag "Wat is Tai chi chuan ?" is daarom niet eenvoudig te beantwoorden. Graag 
wil ik hier  drie stromingen toelichten: de religieuze, de wereldlijke en de 
Westerse. 
  
De religieuze benadering heeft haar wortels in het religieuze taoïsme, meer 
bepaald in de Quanzhen-school. Het taoïsme is minstens 2500 jaar oud, de 
Quanzhen-school ontstond omstreeks 1150, net voor de Mongoolse bezetting van 
China (1271-1368). Zoals vele religieuze bewegingen is Quanzhen gericht op het 
bereiken van onsterfelijkheid. Tot voor de Quanzhen-school bestonden er geen 
Taoïstische kloosters. Religieuze taoïsten trachtten onsterfelijk te worden door het 
innemen van een zelf gebrouwen elixir op basis van kwik (yin) en lood (yang), 
vandaar de naam "externe alchemie". Misschien onder invloed van Zen-boeddhisme, 
Islam of Nestorianisme (een oude vorm van Christendom), of misschien omdat de 
elixirs juist de omgekeerde uitwerking hadden, ontstond een nieuw taoïsme, de 
Quanzhen, waarbij men zich ging toeleggen op het creëren van een intern elixir.  
  

Met  meditatietechnieken wou men de 
levensessentie (jing – gesitueerd in de 
buik en voorgesteld als water) 
stimuleren, om ze daarna om te zetten 
in lichaamsenergie (qi), en ze dan later 
te verfijnen tot geestelijke energie 
(shen – gesitueerd in de borst en 
voorgesteld als vuur). Door die energie 
in de buik te laten terugkeren ontstond 
er "stoom" door een alchemische 
wisselwerking van water en vuur, van 
"kwik" en "lood", van "witte tijger" en 
"groene draak". Daarin groeide  bij de 
monniken een spiritueel kind dat zou 
blijven na hun dood en zich dan zou 



 
3 

verenigen met de Tao, of beter nog: ze zouden zelf een "taoïstische onsterfelijke" 
worden. Probleem was dat men de grondstof waarop dit alchemische proces 
steunt, de levensessentie (jing), wel kan opbouwen door meditatie, maar dat een 
man ze ook zou verliezen door orgasme (een vrouw door menstruatie). Onthouding 
en celibaat waren daarom een prioriteit, kwestie van niet kwijt te geraken waar 
men zo hard aan gewerkt had. 
  

Sommigen  hadden echter goed begrepen 
dat men die grondstof, de seksuele 
energie, de levensessentie, niet alleen 
kan stimuleren door 
meditatietechnieken. Buiten het klooster 
ontstond er een seksuele alchemie, een 
seksuele yoga, waarbij beide partners 
elkaars seksuele energie konden 
opbouwen. Bleef het probleem om ze 
niet weer kwijt te raken, en daarom 
werd voor de mannelijke partner deze 
taoïstische alchemie een seks met 
opwinding maar zonder fysiek orgasme. 
De bedoeling was om de energie die 
normaal vrij komt in het orgasme om te 
zetten een energie die de geest en de 
hersenen voedt, net als bij de gewone 
innerlijke meditatietechnieken. Misschien 
vonden sommigen vooral het eerste deel 
van de training interessant… . Zo 

vermeldt "White Tiger, Green Dragon" van Simone Marnier: 
  
"Het pad van Groene Draak en Witte Tijger en het pad van de kuisheid lopen 
parallel. Wie zich met diepe oprechtheid engageert in seksuele alchemie is niet 
minder puur van hart dan de levenslange celibatair, want beiden hebben de 
onbeduidende bekommernis van wereldlijke mensen verlaten om Verheven Doelen 
na te streven." 
  
Dit citaat illustreert treffend hoe een toch enigszins tegennatuurlijke levenswandel 
omschreven wordt als "verheven", en hoe die houding bovendien niet alleen 
ingegeven wordt door de expressie van een eigen vrije keuze, maar hoe die vooral 
gemotiveerd wordt door misprijzen voor het gewone, voor het dagelijkse. 

  
Er bestonden in China ook kloosters waar de monniken naast meditatie intensief 
krijgskunst beoefenden. Nog steeds bekend is de Shaolin-tempel, een tempel van 
Zen-boeddhisme en "martial arts". Een tweede bekende zijn de tempels van de Wu-
dang-berg. Zhang San-feng zou daar een "taoïstische onsterfelijke" geworden zijn. 
"Zou", want het is niet zeker dat Zhang San-feng echt bestaan heeft. Het verhaal is 
vooral een legende, een mythische oorsprong om aan het ontstaan van Tai chi 
chuan een bijzonder aanzien te verlenen. Wel bestaan er teksten die 
toegeschreven worden aan Zhang San-feng, waaronder de "Nr 39" in de 
"Verhandeling in 40 Hoofdstukken over Tai chi chuan" van de Yang-familie, een 
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document dat waarschijnlijk rond 1850 geschreven werd.  
  
Daarin leest men: 
 “Hoe komt het dat er zijn die trachten deze innerlijke alchemie uit te voeren 
door de fysieke lichamen van mannen en vrouwen te gebruiken ? (…) Ik heb dit 
toegepast op  krijgskunst, maar men moet dit niet zien als een oppervlakkige 
techniek. (…). De alchemie met de interactie van twee mannen is gebaseerd  op 
dezelfde principes als die van de alchemie in het eigen lichaam. Wanneer ons 
lichaam een tegenstander ontmoet, dan is dit dezelfde alchemie van kwik en 
lood." 
  

De invulling van de religieuze benadering 
van Tai chi chuan is er dus een van 
innerlijke alchemie, maar nu in een derde 
versie naast de meditatietechniek en de 
seksuele yoga: die van de martiale 
technieken, die van krijgskunsttraining 
met een partner. De verwijzing "interactie 
tussen twee mannen" plaatst deze 
beoefening rechtstreeks in een taoïstische 
kloostergemeenschap. 
  
Hoe zit het dan met de reeks die alleen 
wordt uitgevoerd, zoals we die nu meestal 
zien in Tai chi chuan ? Wie deze 
benadering volgt, legt daarbij sterk de 
nadruk de "harde" invulling van de "Kleine 
Hemelse Kringloop", dé meditatietechniek 
van de innerlijke alchemie met het oog op 
onsterfelijkheid. Een populair 
vertegenwoordiger van deze stroming 
vandaag is Mantak Chia. Toen een 
nieuwsgierige hem vroeg: "Wat onderwijst 
u ?", antwoordde hij zonder aarzeling: 
"Onsterfelijkheid".  

  
Tot zover de religieuze benadering. Een heel andere, wereldlijke benadering  op 
de beoefening van Tai chi chuan vinden we in de andere delen van de reeds 
vermelde "40 Hoofdstukken" van de Yang-familie.  
  
In "Nr 2" daarvan lezen we: 
"We moeten eerst de betekenis van de woorden bewuste beweging begrijpen. Na 
het vatten van bewuste beweging, kunnen we beginnen met energie te 
interpreteren, om uiteindelijk, van het interpreteren van energie, te groeien tot 
spirituele verlichting." 
  
En verder, in "Nr 34": 
"(…) Na dit niveau bereikt te hebben, hoe zou men niet oplettend kunnen zijn met 
betrekking tot dagelijkse activiteiten, dieet en hygiëne ? Daardoor komt iemand 
tot een grote verwezenlijking" 
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De tekst verwijst (naast de talrijke krijgskunstadviezen) uitvoerig naar de eenheid 
van het martiale en het spirituele, van  het interne en het externe, naar de nood 
aan een doel in het leven om de aangeboren talenten te ontwikkelen. Het doel is in 
de "40 Hoofdstukken" zelf-cultivering, niet alleen technisch, maar vooral 
cultivering van "Het Zelf" door het bereiken van lichamelijk en innerlijk emotioneel 
evenwicht. 
  
De "40 Hoofdstukken" leunen in die zin aan bij de filosofie van de neo-confucianist 
Zhu Xi die ook leefde net voor de Mongoolse bezetting van China (1130-1200). Hij 
maakte van de leer van yin en yang het dynamische wezen van de Tao, en zo werd 
de leer van Tai Chi (Het Opperste  Ultieme) de basis van zijn denken. Toen hij nog 
leefde, werd zijn filosofie verguisd door de andere intellectuelen, maar na zijn 
dood riep de Keizer zijn interpretatie van Confucius uit tot standaard-leerstof voor 
alle overheids-examens. 
  
Yang Luchan ontwikkelde zijn Tai chi chuan in samenspraak met zijn 
trainingskameraad Wu Yuxiang (grondlegger van de gelijknamige Tai chi chuan-
stijl). Wu Yuxiang was een geletterd overheids-intellectueel, die bij gevolg de leer 
van Zhu Xi intensief bestudeerd had. Zo is de verwantschap tussen de leer van Zhu 
Xi en de "40 Hoofdstukken" te verklaren. Qiao Song Mao, de huidige 
stijlvertegenwoordiger voor de Wu Yuxiang-stijl, zegt: 
  
"Wu's doel was om een soort leren te creëren, met gezondheid en fitheid, 
zelfverdediging en zelf-cultivering, alle drie samen versmolten. (…) Wat is 
cultivering ? Niet streven naar rijkdom, niet onderworpen worden door kracht, 
geen macht gebruiken om te onderdrukken." (Tai Chi Magazine 28/1, blz 17)  
  
Paradoxaal genoeg werd de Zhang San-feng-mythe vooral door de Yang familie 

verspreid, maar dan 50 jaar na de "40 Hoofdstukken". De redenen daarvan zijn 

divers, niet in het minst politiek toen China zich begon los te werken van het 

Manchu-keizerrijk en van de koloniale machten. 

De twee benaderingen, de religieuze en de wereldlijke, hoewel erg verschillend 
van aard, hoeven echter heden ten dage niet volledig strijdig te zijn. Wie 
"onsterfelijkheid" mildert tot "lang en gezond leven", en "seksuele onthouding" tot 
"seksuele gematigdheid" (tja, wat is "gematigd"…?) sluit op die manier aan bij de 
wereldlijke invalshoek waarbij innerlijke evenwicht en zelfcultivering centraal 
staan. 
  
De wereldlijke benadering richt zich op gezondheid door middel van 
krijgskunsttraining, op het goede leven. Maar wie "goede leven" zegt, zegt ook 
"goede omgeving" of  "goede samenleving", en zo wordt Tai chi chuan al snel erg 
politiek. China heeft een lange traditie aan ingrijpende rebellieën vanuit 
krijgskunstgroepen. Om die tegen te gaan legt men misschien ook liever de nadruk 
op de religieuze dimensie in de Zhang San-feng mythe. 
  
De derde benadering , de Westerse invalshoek  ontstond in de tweede helft van 
vorige eeuw door de globalisering. Vanuit de New-Age beweging is er bv een 
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tendens naar een sterk esoterische benadering van Tai chi ontstaan, soms met een 
vermeende man-vrouw dynamiek gezien in het yin-yang symbool. 
  
Tegengesteld daaraan bestaat er een sportief Tai chi, waar vooral een 
gedetailleerde voorgeschreven vorm en competitie de kern uitmaken, een beetje 
zoals bij acrogym. "Het martiale" en "het militaire" worden soms verward door 
leraren die groepen onderwijzen als een generaal die zijn troepen schouwt.  
  
Verder is er nog "tai chi als medische toepassing", vooral in de context van 
revalidatie, in de psychotherapie en in de geriatrie. Tot slot is er, "tai chi als 
amusement", waarbij er noch aan het martiale, noch aan het spirituele gewerkt 
wordt, maar aan een Chinese bewegingsleer bij wijze van trage dans. 
  
Al deze benaderingen hebben hun verdienste en hun nut. Het hangt allemaal wat af 

van de context, van wat men verkiest. Een keuze voor een benadering hoeft ook 

niet definitief te zijn: men kan starten in de ene en evolueren naar een andere. 

Het is aan de individuele beoefenaar om zo die weg te zoeken die hem of haar het 

best ligt. 

Verder lezen: 
http://www.iep.utm.edu/zhu-xi/  
http://www.goldenelixir.com/jindan.html 
http://literati-tradition.com/meditative_practice.html 
http://www.taoiststudy.com/content/practical-process-taoist-internal-alchemy-
practice 
http://china.emperadoramarillo.net/treatises.html  
http://www.reuniting.info/wisdom/taoism_chinese_sexology_wile 
http://sarinastone.com/sarinastone2011/index.html 
  
 
 

 QI GONG 
 

Wat is TCM ? 
TCM is de afkorting voor "Traditional Chinese Medicine", de traditionele Chinese 
geneeskunde. Het is al een wonder dat deze vandaag nog bestaat. In de jaren 
dertig van vorige eeuw wou men in China van overheidswege een beleid voeren om 
alle geneeskunde Westers te maken. Daartegen kwam veel protest, wat het 
voortbestaan van TCM mogelijk maakte. Ook tijdens de Culture Revolutie in 
Maoïstisch China was al het traditionele verdacht, maar het leefde verder in 
Taiwan en bij geëmigreerde Chinezen. 
  
De denkwijze van TCM verschilt fundamenteel van de Westerse. Het doel van TCM 
is niet zo zeer om te genezen, maar om gezond te blijven. In TCM bekijkt men de 
volledige persoon en niet alleen de aangetaste lichaamsdelen. Dat is zowel een 
sterkte als een zwakte. TCM verzorgt meer algemeen, de Westerse geneeskunde is 
meer gericht op acute crisissen: op een open-beenbreuk kan men niet adequaat 
reageren met een diagnose op basis van een onevenwicht tussen yin en yang, 
"wind" of "damp". Maar met chronische aandoeningen of met moeilijk meetbare 

http://www.iep.utm.edu/zhu-xi/
http://www.goldenelixir.com/jindan.html
http://literati-tradition.com/meditative_practice.html
http://www.taoiststudy.com/content/practical-process-taoist-internal-alchemy-practice
http://www.taoiststudy.com/content/practical-process-taoist-internal-alchemy-practice
http://china.emperadoramarillo.net/treatises.html
http://www.reuniting.info/wisdom/taoism_chinese_sexology_wile
http://sarinastone.com/sarinastone2011/index.html
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klachten weet de Westerse geneeskunde dan dikwijls geen weg.  
  
TCM is geen "quick-fix", maar eerder een levenswijze, met een evenwicht tussen 
werk en rust. Men gebruikt kruiden, voedingstherapie, acupunctuur e.a., 
acupressuur, massage, meditatie, en qi gong. 
  
Qi gong is dus een belangrijk onderdeel van TCM. De term betekent "toegewijd 

werken (gong) met lichaamsenergie (qi)". Ook energie-oefeningen om bijzondere 

prestaties te leveren vallen er onder, als zijn die niet altijd gezond (zoals ook in 

het Westen gewone sport wel, en topsport niet gezond is). De qi gong zoals 

gebruikt in TCM, noemt men "medische qi gong", en ook daarin is de diversiteit 

enorm groot. Het is deze qi gong benadering die we gebruiken tijdens onze lessen: 

in investering op lange termijn in onze gezondheid, als een geheel. 

  
 

 "ASK PETER"  
 
"Ik heb een vraag over "energie": hoe kan je dat gewaar worden, is het iets 
tastbaars, wat kan je verwachten als beginner of als gevorderde, hoe 
integreer je het in de dagelijkse praktijk van tai chi & chi gong ? " 
  
Een goede vraag, want het onderwerp ervaren van energie zorgt inderdaad voor 
veel verwarring en misverstand, en zelfs soms wat ontgoocheling. 
  
Het is belangrijk te beseffen dat Chinees  een moeilijke taal is. De Westerse 
schrijfwijze ervan alleen al levert een hele boel problemen. Er bestaan twee 
spellingen: de oude (Wades-Giles) en de nieuwe (Pinyin) . Het bekende trage, lange 
schaduwboksen heet T'ai Chi Ch'üan of Taijiquan . De Chinese energetische 
lichaamsoefeningen noemt men Ch'i Kung of qigong. Chi of ji is dus niet hetzelfde 
als Ch'i of qi: T'ai Chi of taiji betekent kosmos, universum;  Ch'i of qi betekent 
lichaamsenergie. 
  
Qi is één van de drie schatten: jing (essentie), qi (energie) en shen (geest). Binnen 
TCM onderscheidt men verder als lichamelijke substanties: qi, bloed en 
lichaamsvocht. Bloed circuleert in de bloedvaten, qi in de meridianen.  
  
Hoe zit het nu met het bewust ervaren van de beweging van qi ? Sommigen vinden 
het  een puur mentale voorstelling, andere een autonome substantie die zelfs 
geprojecteerd zou kunnen worden. Ikzelf bekijk het geheel als een "mobiliserend 
principe". Of qi als substantie echt bestaat, is iets wat de toekomst misschien zal 
leren. Ik plaats het even tussen haakjes.  
  
Ik zou het kunnen vergelijken met bewustzijn van een deel van je lichaam, bv de 
pink. Als je gewoon wandelt, denk je waarschijnlijk niet aan je pink, en je voelt 
die ook niet. Sommige mensen merken pas achteraf dat ze zich gekwetst hebben. 
Wie even rustig gaat zitten en zich concentreert op het topje van zijn pink, zal die 
heel uitvoerig gewaar worden. Het voelen van de pink volgt op de concentratie. 
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Maar het is geen verbeelding: de pink is er wel degelijk, of die nu gevoeld wordt of 
niet. 
  
Belangrijker dan het voelen op zich, is eerder het vaststellen van een verandering 
van de energiestroom door het toegewijd oefenen. Als de energiestroom in de 
meridianen verbetert, worden de handen warmer, verbetert de immuniteit, 
worden de gevoelens evenwichtiger, vermindert de spanning.  
  
Het heeft echter geen zin om enigszins ongelovig en ongeduldig te zitten wachten 
op bijzondere ervaringen. Die houding breekt juist de concentratie, en dus ook het 
gevoel. Met alle mogelijke ontgoocheling van dien. Voor beginners is het dan ook 
belangrijk zich vooral te concentreren op de coördinatie van de beweging. Later 
kan men zich toeleggen op de een rustige geest, de ademhaling en de 
energiewerking, stap voor stap. 
  
Zie ook: 
http://www.shen-nong.com/eng/principles/qi.html 
http://library.ust.hk/guides/opac/conversion-tables.html  
 
 
 

MOEILIJKHEDEN BIJ HET "LEDIGEN VAN DE GEEST" 
 

http://www.shen-nong.com/eng/principles/qi.html
http://library.ust.hk/guides/opac/conversion-tables.html

