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Inleiding
Tijdens mijn jarenlange verblijf in China stond ik geregeld met
open mond van verbazing te kijken naar de vitaliteit die ouderen
daar lieten zien. Een voorval hiervan die mij tot op de dag van
vandaag nog levendig bij blijft was een opa aan een rekstok in het
‘Altaar des Hemels park’ (tiantan gongyuan,

), gelegen in

het zuiden van Beijing:
Met een studiegenoot slenterde ik doelloos door het park, totdat we
toevallig bij een speeltuin uitkwamen. Speeltuin voor ouderen wel
te verstaan, want er waren allemaal eenvoudige fitness stellages
waar heel wat vrouwen en mannen met grijze haren mee ‘speelden’.
Na even rondgekeken te hebben viel ons een opa op van een jaar of
zeventig. Hij stond onder een hoge rekstok, keek even omhoog en
sprong achteloos van de grond om aan de stok te hangen. Zo hing
hij daar een paar seconden stil in de lucht, waarna hij zich optrok
om wederom even stil te hangen. Vervolgens zwaaide hij sierlijk om
de stok heen. Eenmaal, tweemaal, driemaal… het ging maar door
en er leek geen einde aan te komen! Met open mond stonden wij
beiden vol ongeloof toe te kijken en nadat het kennelijk hem begon
te vervelen landde hij weer met beide voeten op de grond, om
vervolgens even achteloos weer door te slenteren naar een volgende
stellage. Dit schouwspel bewonderd te hebben, kon het niet anders
dan dat onze mannelijk trots de overhand zou nemen en wij het met
dezelfde achteloosheid en hetzelfde gemak zouden imiteren. Dat wil
zeggen: ik ging het nadoen. Correctie, ik deed een poging, die als
poging weliswaar succesvol was, maar an sich niet als succesvol
bestempeld kon worden. Nog voordat ik een halfrondje om de stok
had gezwaaid, nam de zwaartekracht het over en viel ik met een
dreun op de grond. Als een schildpad op z’n rug lag ik daar op de
grond af te vragen wat er fout was gegaan: hoe kon het dat wat die
oude opa deed ik als jonge knaap niet met dezelfde gemak na kon
doen? Door de val had mijn mannelijke trots natuurlijk een
behoorlijke deuk opgelopen en met elke seconde die verstreek liep het
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nog meer deuken op. Want terwijl ik overeind krabbelde stonden
twee jochies mij zonder enig medelijden openlijk uit te lachen…
Later zou ik van een oudeheer met indrukwekkende baard te
horen krijgen dat hij en veel van zijn metgezellen die in het park
rondliepen pas vanaf hun pensionering waren begonnen met oefenen!
Het bovenstaand verhaal getuigt zonder meer van mijn minder
atletische kant, maar des te belangrijker toont het hoe
diepgeworteld de traditie is om met gezondheid bezig te zijn en te
blijven in China. Binnen deze traditie past de in dit boek
gepresenteerde oefenreeks de Baduanjin (acht brokaat oefeningen,
). En hoewel de acht oefeningen er niet voor zullen zorgen
dat je beter om de rekstok heen zult zwaaien dan dat ik het deed,
helpt het dagelijks oefenen zonder meer om je lichaam soepel en
gezond te houden. Deze oefenreeks is door zijn eenvoud geschikt
voor zowel jong als oud en tot op de dag van vandaag wordt ze
door Chinese artsen meegegeven aan patiënten als onderdeel van
de behandeling.
Over de ontstaansgeschiedenis van de Baduanjin is vrij
weinig bekend. Wel zijn er enkele legenden die de oefenreeks
toeschrijven aan onder andere Yue Fei, generaal uit de zuidelijke
Song dynastie (1127 – 1279), en Quan Zhongli, één van de acht
onsterfelijke Taoïsten geboren tijdens de Han dynastie (206 v. Chr.
– 220 n. Chr.). Voor beide legenden is echter geen historisch
bewijs te vinden en het feit dat de oefenreeks wordt toegeschreven
aan dergelijke iconische figuren doet des te meer vermoeden dat
de oorspronkelijk maker in vergetelheid is geraakt. Het is
daarnaast maar zeer de vraag of de Baduanjin reeks die in dit boek
beschreven staat ook maar iets met één van hen te maken zou
hebben gehad. De Baduanjin, letterlijk vertaald ‘acht stukken
brokaat’, is namelijk een naam die meerdere malen door de tijd
heen is toegekend aan verschillende oefenreeksen met acht
gezondheidsoefeningen. Brokaat stond in het oude China niet
alleen voor een duur stuk gekleurd zijde, maar het was tevens een
synoniem voor iets van onschatbare waarde. In het ‘Kangxi-
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woordenboek’ (kangxi zidian,
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) wordt brokaat daarom ook

als volgt omschreven:

1

Brokaat is gelijk aan goud. Zijn functie is belangrijk en zijn
waarde als goud, daarom bestaat het woord uit ‘goud’ (jin,

)

en ‘zijde’ (bo, ).
Een samensteller die zijn oefenreeks de naam Baduanjin gaf, was
dus overtuigd dat zijn oefeningen van onschatbare waarde waren
voor de gezondheid! Tussen de verschillende oefenreeksen die de
naam Baduanjin hebben gekregen zijn er grote variaties te vinden.
De eerste oefenreeks die vandaag de dag nog bekend is met de
naam Baduanjin staat beschreven in ‘Tien boeken voor het
cultiveren van de ware mens’ (xiuzhen shi shu,

), een

Taoïstisch werk uit de zuidelijke Song dynastie (1127 - 1279).
Deze en andere, eerdere, Baduanjin oefenreeksen hebben met
elkaar gemeen dat ze zittend uitgevoerd werden. Staande
oefenreeksen worden pas in de late negentiende eeuw voor het
eerst Baduanjin genoemd. Mede door het werk ‘De Nieuwe
uitgave van de tekst en uitleg over het beschermen van het lichaam’
(xinchu baoshen tushuo,

) uit 1898, waarin de in dit

boek beschreven Baduanjin versie terugkomt, is de staande variant
grootschalig verspreid en gestandaardiseerd. Hoewel de staande
variant dus pas relatief laat de naam krijgt zijn de oefeningen verre
van nieuw: al in het werk ‘Taoïstische Spil’ (daoshu,

),

gecompileerd in de zuidelijke Song dynastie, zijn acht oefeningen
terug te vinden waarvan een aantal duidelijk voorloper is van de
huidige staande Baduanjin oefeningen.
Vandaag de dag is eigenlijk alleen de staande Baduanjin
versie uit de ‘Nieuwe uitgave van de tekst en uitleg over het
beschermen van het lichaam’ nog bekend bij het grote publiek.
Ondanks dat men dus over het algemeen wel dezelfde oefenreeks
beoefent zijn er tussen beoefenaars toch grote discrepanties in de
uitvoering te vinden. Door deze verschillen kunnen de
1

("Kangxi-woordenboek", kangxi zidian,

, 2008, p. 1321).
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beschrijvingen van de oefeningen in dit boek voor beoefenaars
buiten mijn school in eerste instantie wellicht herkenbaar maar
vreemd overkomen. Desalniettemin is ook dit boek voor hen
bedoeld en kan het hen helpen om de Baduanjin vanuit een breder
perspectief te bestuderen.
Om de tekst voor zowel beginnende als gevorderde
beoefenaars toegankelijk te maken is dit boek, met een knipoog
naar het Taoïstische werk ‘Zhuangzi’ (

), opgedeeld in drie

hoofdstukken. De ‘Uiterlijke geschriften’ is bedoeld voor degene
die de uitvoering nog eens wil nalezen of leren. Het hoofdstuk
erna, de ‘Innerlijke geschriften’, legt de werking van de oefeningen
uit, hoe deze de gezondheid kunnen bevorderen en verklaart de
uitvoering binnen mijn school. Het boek sluit af met het
hoofdstuk de ‘Overige geschriften’ en bestaat uit een verzameling
traktaten over gerelateerde zaken.

Uiterlijke Geschriften

外篇

UITERLIJKE GESCHRIFTEN
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Vorm is een gevolg van functie
-- Roel Jansen

Vormgeving als voertuig
Met de komst van de fotografie in de negentiende eeuw is er een
standaardisatie tendens ontstaan in Chinese bewegingskunsten
zoals de Baduanjin, Qigong en Tai Chi. Dit heeft vele voordelen
opgeleverd en mede dankzij de moderne techniek hebben deze
kunsten zich wereldwijd kunnen verspreiden. De fotografie is
jammer genoeg tevens een valkuil geworden voor veel beoefenaars.
Het exact bewegen zoals de oude meesters is belangrijker
geworden dan het voelen en eigen maken van de ‘ziel’ van de
oefeningen. Vroeger werd echter minder zwaar getild aan het
exact kopiëren van een beweging, maar stond het doel van de
oefening voorop. Je zag dan ook geregeld grote verschillen in de
uitvoering tussen leerlingen van eenzelfde leraar. Een heel mooi
voorbeeld hiervan is de beroemde Tai Chi meester Yang Chengfu
(1883 - 1936) en zijn leerlingen. Van zowel hem als een aantal
leerlingen zijn nog foto’s bewaard gebleven. Daar is te zien dat, op
zijn leerling Fu Zhongwen na, de leerlingen anders bewogen dan
de leraar. Toch waren de andere leerlingen evengoed meester in

8
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hun eigen recht en hadden ook zij zich de ‘ziel’ van de oefeningen
eigen gemaakt.
Voor het beoefenen van de Baduanjin geldt het
bovenstaande ook en dient de uitvoering het voertuig te zijn voor
de bezieling van de oefening. Bezieling van de oefening is het
weten en terugbrengen van de functie in de uitvoering, waardoor
een beweging inhoud en substantie krijgt. Dit wordt in het
volgende hoofdstuk uitvoerig besproken. In dit hoofdstuk zal
alleen ingegaan worden op de vormgeving van de oefening. Het
kan zijn dat je in je eigen zoektocht om de oefeningen te ‘bezielen’
gaat afwijken van de uitvoering die hier beschreven staat. Dit is
normaal, want geen persoon is hetzelfde en een verschil in onder
andere lichaamsbouw zorgt ervoor dat de reeks net wat anders
uitgevoerd wordt. Daarnaast kan het zijn dat je de oefeningen
verrijkt met je eigen inzichten en ervaringen. Zo wijkt de
uitvoering die hier in dit hoofdstuk gepresenteerd wordt ook
enigszins af van hoe ik het jaren geleden leerde. Dit proces maakt
dat de kunst leeft en mijn advies is dan ook om de getoonde
uitvoering slechts te zien als het beginpunt van je eigen zoektocht
in wat de Baduanjin voor jou kan betekenen.

N.B.: De beschrijvingen in dit hoofdstuk gaan uit van de
oriëntatie van de uitvoerder op de foto’s. Links en
rechts kunnen in eerste instantie daardoor enigszins
verwarrend overkomen.

UITERLIJKE GESCHRIFTEN
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Oefening 2: Links en rechts de boog spannen, alsof
je een adelaar schiet

Figuur 10

Figuur 11

Zet een brede stap naar links en ga zitten in een ‘mabu’ (zie
onderstaande uitleg) - (Figuur 10). Breng nu de armen gekruist
boven het hoofd (Figuur 11).
Aandachtspunten:
-

Bij

een

(paardenstand,

‘mabu’
) is

het belangrijk om breed
uit te stappen en recht
naar beneden te gaan,
gevoelsmatig alsof je op
een kangoeroestaart zit.

Figuur 12: ‘mabu’

Let op dat de romp niet naar achteren of naar voren helt
(Figuur 12).
-

Wanneer laag staan te zwaar is kan gekozen worden om
hoger te staan door minder breed uit te stappen.
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Figuur 13

Figuur 14

Spreid de armen naar de zijkanten: rechterhand komt voorbij het
oor uit en de linkerhand is gestrekt met de linkerwijsvinger en duim naar boven wijzend. Het gezicht draait naar links en de focus
is ver weg gericht (Figuur 13). Houd de positie vast en de rek over
de binnenzijde van de linkerarm voelbaar, adem diep in en zucht
langzaam uit.
Zwaai nu de rechterarm naar rechts door de romp
enigszins naar rechts te draaien (Figuur 14).
Aandachtspunten:
-

De handpalm van de booghand duwt naar voren en de
duim en wijsvinger wijzen ‘naar de hemel’ (Figuur 17).

-

De peeshand is een vuist waarvan de duim omvat wordt
door de overige vingers en is voorbij het oor geplaatst
(Figuur 18).

-

Let op dat de romp naar voren gericht blijft terwijl het
gezicht naar links is gedraaid.

UITERLIJKE GESCHRIFTEN

Figuur 15
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Figuur 16

Trek het linkerbeen bij en laat gelijktijdig de armen vallen om ze
vervolgens voor het gezicht te laten kruisen (Figuur 15). Zet een
brede stap naar links en ga zitten in een ‘mabu’ (Figuur 16)

Figuur 17: Booghand

Figuur 18: Peeshand
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Figuur 19

Figuur 20

Breng de armen gekruist boven het hoofd (Figuur 19). Spreid de
armen naar de zijkanten: linkerhand komt voorbij het oor uit en
de rechterhand is gestrekt met de rechterwijsvinger en -duim naar
boven wijzend. Het gezicht draait naar rechts en de focus is ver
weg gericht (Figuur 20).
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Figuur 22

Houd de positie vast en de rek over de rechterarm voelbaar, adem
diep in en zucht langzaam uit. Zwaai nu de linkerarm naar links
door de romp enigszins naar links te draaien (Figuur 21). Trek het
rechterbeen bij en laat gelijktijdig de armen vallen om ze
vervolgens voor het gezicht te laten kruisen (Figuur 22 en Figuur
23).

18 ACHT BROKAAT OEFENINGEN: QIGONG ALS WEG NAAR EEN GEZOND LEVEN

Figuur 23

Herhaal de oefening of ga verder met de volgende.

Zie pagina 71 voor een gedetailleerde uitleg
over de werking van deze oefening.
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De methode komt uit het verleden en de ervaring uit het heden,
Aanschouw het mystieke en laat het doorgang vinden tot in het oneindige!
-- Klassieken van de Gele Keizer 2

De bezieling van de vorm
In de loop der jaren hamerde mijn leraar er keer op keer op dat je
voor het bestuderen van oude kunsten ook ‘oud’ moest kunnen
denken. Hiermee bedoelde hij niet alleen dat je kennis moet
hebben over de Chinese geschiedenis, tradities, etc., maar feitelijk
de wereld dient te bezien vanuit de mens van toen. Zelfs voor het
beoefenen van een ogenschijnlijk eenvoudige oefenreeks als de
Baduanjin is deze manier van denken noodzakelijk, want zonder
diepgaande achtergrondkennis over hoe de mensen van vroeger
naar de wereld keken blijven de oefeningen een zielloos omhulsel
en wordt de potentie van deze reeks niet ten volle benut. Het
begrijpen van deze oefenreeks op de oude manier is voor zowel de
westerling als voor de moderne Chinees niet makkelijk en het
gebrek aan informatie over de Baduanjin maakt het des te
ingewikkelder, zo niet ondoenlijk. Want in tegenstelling tot
bijvoorbeeld oude kunsten zoals Tai Chi en de Chinese
geneeskunst kent deze oefenreeks geen omvangrijke literatuur.
Wat over de Baduanjin bekend is zijn slechts enkele geschriften
2

("Klassieken van de Gele Keizer", huangdi neijing,

, 2010, p. 296)
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die de namen van de oefeningen noemen, in sommige gevallen
met een regel toelichting over de uitvoering en in heel
uitzonderlijke gevallen aangevuld met simpele illustraties. De
enige

teksten

die

uitgebreider

zijn,

zijn

gedichten

die

hoogstwaarschijnlijk stammen uit einde van de negentiende eeuw.
Hoewel deze gedichten de vormgeving beschrijven wordt over de
werking van de oefeningen weinig gezegd. Datgene wat uitgelegd
wordt lijkt beïnvloed te zijn door de toenmalige trend om te
zoeken naar hemelbaancirculaties, waarbij de ‘qi’ over de
achterkant van het lichaam stijgt en over de voorzijde daalt.3 In de
meeste gevallen heeft het echter weinig te maken met de
oorspronkelijke functie van de oefening.
Desalniettemin is het, met de weinige informatie die
beschikbaar is over de Baduanjin, toch mogelijk om de werking op
de gezondheid van de oefenreeks te achterhalen. Hierbij spelen
vooral de namen van de oefeningen zelf een cruciale rol want -op
de tweede oefening na- bestaan ze namelijk allemaal uit twee
delen: 1) summiere uitleg over de uitvoering; en 2) een even
summiere uitleg over de functie van de oefening. In dit hoofdstuk
zal aan de hand van de namen en het Chinees mensbeeld uitgelegd
worden op welke wijze de oefeningen de vrije doorstroming van
‘qi’ en bloed verbetert en daarmee de gezondheid bevordert. Het
zal duidelijk worden dat de eerste zes oefeningen in deze reeks
werken volgens eenzelfde principe: het rekken, dan wel

3 Het woord ‘qi’ wordt vaak vertaald met ‘energie’ en hoewel dit in bepaalde contexten
wel degelijk zo gebruikt kan worden heeft deze vertaling beperkingen. De betekenis
van ‘qi’ is namelijk breder en contextgevoelig. Door het te vertalen als energie krijgt
het tevens een mystiek vleugje, terwijl ‘qi’ eigenlijk iets heel veelzijdigs maar concreets
is. Een mooi voorbeeld van de veelzijdigheid van ‘qi’ is wanneer het in relatie tot bloed
gebruikt wordt. Allereerst is ‘qi’ de kracht die het bloed laat bewegen, zoals de kracht
die ontstaat bij boogschieten: door het loslaten van een pees schiet de pijl door de lucht.
De bewegende kracht van de pijl is als de ‘qi’ die het bloed in de vaten beweegt. Ten
tweede is het ook de functie van het bloed zelf en is het in deze context het voedende
en beschermende aspect van bloed. Een betere vertaling die meer recht doet aan het
woord ‘qi’ is ‘de kracht van verandering’. Niet alleen omvat deze de betekenis ‘energie’,
maar draagt het ook andere betekenissen als ‘functie’ en ‘kracht’ in zich.
Het nut en de werking van hemelbanen zal bij de bespreking van de achtste oefening
worden uitgelegd, zie pagina 96.
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).4 Door het

rekken en ontspannen van de meridianen kan de stroming van
bloed en ‘qi’ weer opgang komen. De laatste twee zijn relatief late
oefeningen en kwamen niet eerder voor in oudere varianten van
de Baduanjin. Zij werken dan ook volgens andere principes,
namelijk: de zevende oefening maakt gebruik van de emotie
woede om de bijbehorende lever orgaan en zijn functies te
stimuleren; en de achtste oefening opent de kleine hemelbaan.

Meridianen kennen twee grote functies: 1) het zijn paden voor ‘qi’ en bloed via welke
het gehele lichaam gevoed en beschermd wordt; 2) het verzorgt communicatie in het
lichaam. Het lichaam heeft twee verschillende meridiaanstelsels (jingluo,
): de
hoofdmeridianen en ‘de acht bijzondere meridianen’ (qijing bamai,
). De
Baduanjin werkt hoofdzakelijk via de hoofdmeridianen, die rechtstreeks verbonden zijn
met de twaalf organen (hart, longen, nieren, etc.). De achtste oefening werkt via de
bijzondere meridianen en dat stelsel zal bij de bespreking van de oefening verder
worden toegelicht.
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Oefening 2: Links en rechts de boog spannen, alsof
je een adelaar schiet
Chinese karakters

:

Uitspraak

: zuoyou kaigong si shediao

Voor deze tweede oefening zal een Chinees uit de oudheid weinig
verbeelding nodig hebben gehad want een echte heer was
bekwaam in de zogeheten zes kunsten (liuyi,

): ritueel,

muziek, boogschieten, wagenmennen, schrijven en wiskunde. 9
Deze zes kunsten waren een integraal onderdeel van de
confucianistische opvoeding en ambieerde je een functie in de
ambtenarij dan was je minstens in alle zes thuis. Hoewel een ware
heer het boogschieten diende te beheersen is duidelijk in de
gesprekken van Confucius te lezen dat het niet bedoeld was om
ermee te jagen en had het veel weg van ‘kyudo’, het Japans
boogschieten:10
Dat de hoogstaande mensen nooit wedijveren is het duidelijkst te
zien bij het boogschieten! De deelnemers groeten elkaar en laten
elkaar voorgaan bij het beklimmen van de verhoging. Dat
herhalen ze wanneer ze ervan afdalen om te gaan drinken. Tijdens
de hele wedstrijd blijven ze hoogstaande mensen.
Naast het feit dat Confucius het boogschieten als een kunst op
zich beschreef en velen in dit citaat graag de meditatieve kant
terug willen zien kende het boogschieten natuurlijk ook een
praktische kant. Ook voor de oorlogvoering werd deze kunst als
onmisbaar beschouwd en wilde je in het keizerlijke China slagen
voor het martiale examen dan was je onder meer verplicht het
examen boogschieten af te leggen. Dit examen ging echter verder
Aanvankelijk was de term ‘junzi’ (
) voorbehouden aan de heerser. Later zou de
betekenis onder invloed van het Confucianisme veranderen en werd het gebruikt om
iemand te beschrijven van nobele persoonlijkheid. Hoewel het niet geheel recht doet
aan het woord ‘junzi’ wordt het over het algemeen vertaald als ‘heer’.
10 (Schipper, Confucius: De gesprekken, 2014, p. 125)
9
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dan alleen vanuit stilstand schieten: er werd verwacht
dat je vanaf een galopperend paard een rij blazoenen
kon raken!11
Het bovenstaande verklaart de uitvoering en
waarom op bepaalde aspecten afgeweken wordt van
het westers boogschieten:

Figuur 104: Duimring

-

Boogschieten hoorde vanaf een paard te kunnen en sta je
in

de

oefening daarom

(paardenstand,

enerzijds

in

een

‘mabu’

), anderzijds open je de boog door de

armen van boven het hoofd naar beneden te spreiden.
Hierdoor gebruik je minimale spierkracht. De boog
openen zoals in het modern boogschieten is vanaf een
paard niet mogelijk omdat de boog eerst laag gehouden
wordt en bij het openen in positie wordt gebracht. Je zou
bij het openen dus de boog eerst in het paard steken.
-

De boog trok je open door je duim om de pees te haken en
niet, zoals in het westen, met wijs-, middel- en ringvinger.
Om te voorkomen dat de pees door de grote druk in de
duim zou snijden droeg je ter bescherming een duimring
(Figuur 104). De grote druk heeft ook gevolg voor de
plaatsing van de peeshand: bij het plaatsen van de
peeshand onder de kin zou de pols enigszins geknikt
worden, waardoor er in de pols grote druk zou ontstaan.
De peeshand wordt in de oefening daarom voorbij het oor
geplaatst.

-

Bij het spannen van de boog mag de boogarm niet
overstrekt worden want dan slaat de pees tegen de
onderarm wanneer deze wordt losgelaten.

Hoewel de naam waar de oefening tegenwoordig bekend onder
staat weinig discussie openlaat over de uitvoering geeft deze naam,
als enige in de reeks, geen enkele verwijzing over het nut van de
oefening. Gelukkig biedt het eerdere genoemde werk ‘Taoïstische
11

(Kennedy & Guo, 2005, pp. 89 - 90)
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Spil’ soelaas en komt de oefening hierin terug onder de naam:
‘links de lever en rechts de longen, zoals het schieten van een
adelaar’ (zuo gan you fei ru she diao,

).

Anatomisch lijkt de naam vreemd, gezien de lever meer rechts
gelegen is en de longen over beide delen van de borst verdeeld
is. De uitspraak “links de lever en rechts de longen” gaat echter
niet om de anatomische ligging van de organen maar is een
parafrase van een regel die oorspronkelijk uit de ‘Klassieken

Figuur 105:
Longmeridiaan

van de Gele Keizer’ komt. Het desbetreffende stuk gaat in dit
geval over de energetische tendensen van de organen:12
Elk orgaan kent cruciale punten waar het beschadigd kan worden
en moet met grootste zorg worden onderzocht. De lever genereert
links, de longen dalen rechts, het hart commandeert in het
externe, de nieren regeren vanuit het interne, de milt dient als
boodschapper en de maag dient als marktplaats.
Ondanks de suggestie, door uitspraken zoals “de lever
genereert links” en “de longen dalen rechts”, dat de organen
energetisch slechts aan één zijde zouden bewegen is niets
minder waar. De bewoordingen ‘links’ en ‘rechts’ hebben te

Figuur 106:
Dikke darmmeridiaan

maken met het gegeven dat deze woorden synoniemen zijn voor
respectievelijk ‘stijgen’ en ‘dalen’. In het oude China was het
energetisch uitgangspunt dat men naar het zuiden gericht stond.
In zo’n geval komt links (het oosten) de zon op en gaat rechts (het
westen) de zon onder.
Het stijgen en dalen door de lever en longen zorgt voor een
algehele circulatie in het lichaam. De oefening gaat dus over het
stimuleren van de energetische circulatie door de twee organen te
stimuleren. Dit wordt in eerste plaats bereikt door de
longmeridiaan en bijbehorende dikke darmmeridiaan te rekken.
De longmeridiaan loopt van de duim over de onderarm tot aan de
borst en intern vervolgt de meridiaan haar weg door de longen, de

(Unschuld, Huang Di Nei Jing Su Wen: An Annotated Translation of Huang Di's
Inner Classic - Basic Questions, 2011, p. 741)

12
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maag, tot in de dikke darm (Figuur 105). De dikke
darmmeridiaan, die een yin-yang paar vormt met de longen,
loopt vanaf de wijsvinger over de hand, vervolgens aan de
duimzijde van de arm tot aan de zijkant van de elleboog, over
de schouder en vervolgt zijn traject over de hals naar de mond.
Intern kent de dikke darmmeridiaan ook een traject: rond de
hals daalt deze meridiaan door de longen naar de dikke darm
van daaruit verder tot onder de knie (Figuur 106). Om
Figuur 107:
Levermeridiaan

voldoende rek op beide meridianen te krijgen moeten de duim
en wijsvinger van de hand waarmee de boog vastgehouden
wordt naar de hemel te wijzen.
De stijgende werking van de lever zal niet snel deficiënt
zijn. Eerder is er sprake van een exces situatie waardoor er
stagnatie ontstaat met alle gevolgen van dien. Deze oefening
stimuleert de levermeridiaan door deze over het verloop zoveel
mogelijk te ontspannen en open te houden. De meridiaan loopt
vanaf de grote teen langs de binnenzijde been tot over de flank
(Figuur 107). Met name de liezen ontspannen is bij deze oefening
cruciaal, aangezien daar vaak onbewust juist spanning aanwezig is.
Hoewel hoog staan bij de uitvoer van deze oefening mogelijk is,
heeft het niet de voorkeur. Juist bij het aannemen van een lage
‘mabu’ is het makkelijker om de liezen te ontspannen en indien
fysiek mogelijk is het dan ook aan te raden om een lage positie aan
te nemen.

Overige Geschriften

杂篇

OVERIGE GESCHRIFTEN

De Meester zei: ‘Leren zonder na te denken maakt verward,
maar nadenken zonder daarbij ook te leren, dat is zelfs gevaarlijk’
-- De gesprekken 42

De gesprekken
Mijn leerlingen weten als geen ander dat ik niet kort van stof kan
zijn en onder het mom van ‘een korte vraag, maar een lang
antwoord’ eindigt zo’n beetje elke vraag tijdens een les steevast in
een lange uitleg. De uitleg is lang, niet per se omdat het altijd
ingewikkelde vragen zijn, maar omdat veel vragen vanuit
meerdere perspectieven benaderd kunnen worden. Daarnaast, en
minstens zo belangrijk, wil ik mijn leerlingen graag een brede kijk
meegeven over het aanleren en onderzoeken van de kunsten. Veel
van de gestelde vragen horen niet thuis in de voorgaande
hoofdstukken en gaan onder meer over: algemene uitvoering van
de oefeningen, hoe zelf te oefenen, hoe om te gaan met de
verschillende thema’s die tijdens een les aan bod komen, etc. Dit
soort onderwerpen zijn tijdens het jarenlang oefenen bij mijn
leraar ook geregeld aan de orde geweest en het gebeurde toen (en
nog steeds) regelmatig dat een les meer uit kaakspier-training
bestond (dat wil zeggen: hij praatte en wij luisterden), dan uit
fysiek bewegen. Zelf ben ik langzaam gaan inzien dat dit soort
42

(Schipper, Confucius: De gesprekken, 2014, p. 115)
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lessen minstens zo relevant zijn als het maken van ‘kilometers’.
Ze helpen je namelijk niet alleen bij de beeldvorming over de
beoefening in het oude China en hoe je de oefeningen moet
uitvoeren, maar misschien wel belangrijker: ze hebben bij mij
ervoor gezorgd dat ik handvatten heb gekregen hoe ik de
oefeningen zelf kan bestuderen en daardoor zelf verder kan
ontwikkelen. Deze handvatten beperken zich niet alleen tot de
krijgskunst maar de manier van denken is bij mij doorgesijpeld in
alles wat ik doe: van voorheen het voeren van management tot
vandaag het behandelen van patiënten.
Bij het samenstellen van dit boek wilde ik dergelijke
informatie de lezer niet onthouden en heb ik gezocht naar een
vorm waarin ik dit kon ontsluiten zonder de leesbaarheid van de
oefeningen aan te tasten. Uiteindelijk is gekozen voor dit aparte
hoofdstuk en in de vorm van korte verhandelingen bespreek ik een
aantal onderwerpen die beoefenaars kunnen helpen om de
oefeningen vanuit een breder perspectief te bekijken. Sommige
onderwerpen zijn als vraag tijdens de les aan bod gekomen en
sommige zijn ter sprake gekomen in het kader van een heel andere
uitleg over een oefening.

Een overdrachtslinie voor evolutie
Toen ik in Beijing woonde oefende ik geregeld tussen de ouderen
in het park en dat gaf natuurlijk wat bekijks. Want als jongeling
trok ik de gemiddelde leeftijd in het park behoorlijk omlaag.
Misschien daarom wel raakte ik geregeld aan de praat met de
‘hangouderen’ en steevast was één van de vragen wie mijn leraar
was. Als zij tot grote schrik erachter kwamen dat mijn leraar een
blanke westerling was, was altijd de vervolgvraag van wie hij het
geleerd had. Pas bij het horen dat zijn leraren Chinees waren werd
dan opgelucht ademgehaald, want Tai Chi kon alleen maar goed
zijn als het oorspronkelijk van een Chinees zelf kwam... Dat mijn
leraar het dus van een Chinees had geleerd verklaarde dat wat ik
deed kwalitatief in orde was en in sommige gevallen was ik dan
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pas interessant genoeg om verder te praten. Dit dogma, een
rechtstreekse lijn van overdracht of kortweg ‘overdrachtslinie’, is
niet alleen in de Chinese krijgskunsten terug te vinden, maar
eigenlijk geldt het voor alle traditionele Chinese kunsten. Een
overdrachtslinie

is

voor

velen

van

hen

namelijk

een

kwaliteitskeurmerk: “de oude meester is goed, dus de leerlingen moeten
ook goed zijn”.
Nu kunnen er terecht meerdere vraagtekens geplaatst worden
of het vertrouwen in een dergelijk kwaliteitskeurmerk wel terecht
is, want:
-

Chinezen zijn meesters in geheimhouding: vaak pas na
jaren trainen wordt overwogen om je tot de kerngroep toe
te laten. En dan gaat er nog jaren overheen voordat de
meester misschien zijn geheimen prijsgeeft of zoals mijn
leraars leraar, meneer Tan, het zo mooi verwoordde:
“Misschien kan die leraar wel vliegen; maar de vraag is: leert hij
jóu vliegen?”

-

Dat een leraar goed is en misschien wel openlijk lesgeeft,
betekent nog niet dat hij didactisch vaardig is en de
leerling goed oefent.

Desalniettemin mag het belang van een overdrachtslinie niet
onderschat worden. Een overdrachtslinie is wel degelijk nuttig,
maar niet omdat het authentiek moet zijn (lees: per se op een
bepaalde manier uitgevoerd moet worden of van een bepaalde
meester komt). Het belang en kracht van een overdrachtslinie zit
in de mogelijkheid tot evolutie van een stijl: dat wat de meester in
dertig jaar heeft geleerd in minder tijd aan zijn leerling over te
dragen. Hierdoor heeft de leerling extra tijd om de kunst nog beter
te maken. Een overdrachtslinie is daarbij eigenlijk niet meer en
niet minder dan kennis en vaardigheid die generatie op generatie
wordt doorgegeven en doorontwikkeld. Het grote voordeel is dus
dat wij niet het wiel opnieuw hoeven uit te vinden. Tegelijkertijd
is het ook een valkuil: dat wat wij geleerd krijgen is namelijk geen
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eindpunt, maar juist een vertrekpunt! Het is de bedoeling dat wij
de kunst verbeteren en dus ook veranderen, want de kunst leeft.

Leeg voetstuk
Het gebeurt regelmatig dat tijdens een les een leerling in het kader
van een oefening stelt: “maar jij traint al meer dan tien jaar!” De
opmerking is enerzijds terecht, want zonder meer is het zo dat
vaardigheid verkregen wordt door langdurige training en
onderzoek. Anderzijds is het direct een beperking die de leerling
zichzelf oplegt, waarbij zo’n leerling mij (onbewust) in zijn/haar
beleving op een voetstuk plaatst. En hoewel een beetje respect
richting je leraar natuurlijk niet slecht is, is het plaatsnemen op
het neergezette voetstuk voor mij net een trede te hoog. Niet
alleen omdat men verwacht dat ik meer dan alleen mens ben, maar
belangrijker nog is dat de leerling hiermee zichzelf beperkt in
zijn/haar ontwikkeling. De opmerking is namelijk tevens een
verkapt excuus om het niet te hoeven kunnen, waardoor er ook
niet gezocht hoeft te worden. Vergeten wordt dat ook de leraar als
leerling begonnen is en vaardigheid kennelijk verworven kan
worden met simpelweg oefenen. Daarom krijgt de leerling van mij
in zo’n geval steevast het verhaal te horen waarmee dit boek
begint.
Bij het beoefenen van deze kunsten is de leraar slechts het
levend bewijs van vaardigheden die de mens kan verwerven en
gezien ook de leerling mens is kan hij/zij deze vaardigheden
verwerven. Laat je leraar daarom geen handrem voor je worden,
maar juist een inspiratiebron zijn in de oneindige potentie die wij
als mens bezitten. In het zoeken naar groei zijn eigenlijk maar
twee vragen relevant: “Wil je het kunnen?” en “Wat heb je ervoor over
om het te bereiken?”

