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INTERVIEW
Pock Mee Poi?

Pack Mee Pai is een interne/externe
combinatie, niet echt intern en niet echt
extern, het lijkt op Chenstijl taijiquan.

Wat ik ervon zog op internet leek best
hord?
Ja, dat is omdat de jonge generatie niet
begrijpt hoe ze het moet doen; ze doen
het met spierkracht, maar het moet zo,
ik ga kijken oí ik het nog kan, ik ben zo

oud.

Amien schuift ziln stoel zittend een
beetje naar achteren. Vanuit het niets is
er een zweepslag, een vliegensvlugge beweging met zijn rechterarm naar voren.
En een geluid gelooí ik. Het ging zo snel
dat ik moeililk kan zeggen wót er gebeurd is. Amien Ho herhaalt de bewe-

ging een aantal keren; ik

zoek

aanknopingspunten, kijk onder tafel oí er
iets met zijn voeten gebeurt, maar die
staan bewetingloos op de grond.Ja, je
ziet het niet, je moet goed kijken!

Waor komt die krocht vondoon?
Van binnen.
Niet uit de grond?
ln alle stijlen, de interne en de externe,

komt kracht voort uit je voeten, dat

is

een kenmerk van de Chinese vechtkunsten; ie moet contact met de grond hou-

den. lk kan het niet zo, en hij tilt zijn
voeten van de grond. lk zink; door het
zinken zijn miin beide voeten geworteld
in de aarde, zonder zinken is het drijven,
het is lucht, het is geen kracht meer.
Ook bij het duwen in Pushing Hands zink
je. Als ik zink dan hoef ik weinig meer te
doen, want dan ga lij mee; ik kan je gedachten sturen. Dót is wat de taijiquan
met Yi bedoelt. Het belangrijkste in alle
interne stijlen is de Yi, maar dan moet je
het groeiproces goed doorlopen, je
moet eerst weten hoe je moet stappen,
je balans, je evenwicht, en dan leren le

spierkracht los te laten. Je moet ontspannen in taiii opdat de meridianen
kunnen openen en qi zich door het lichaam kan verspreiden. Dat loslaten is

heel moeilijk, want mensen kunnen
moeililk ontspannen. Als je zegt 'ontspannen'dan gaan ze slap hangen, maar

dat is niet ontspannen. Als je juist ontspant straal je toch een bepaalde zachte
spanning uit. Als je los laat, ben je zacht
t Yi
Jing
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I(enmerk van alÍe
Chinese vechtkunsten is dat del<racht
vooÍtkomr ui t je voeten/ uit cont act met
de grond
van buiten maar met een solide gevoel
van binnen, zodat je helemaal opgeblazen bent, dat is het kenmerk van de interne vechtkunsten.
ls deze krocht uit Pock Mee vergelijkboor
met de fo jing uit toiji?
Ja, alles wat van binnen komt noem ie fa
jing. Li is spierkracht. Jingr is wat je
maakt van binnenuit, het is een ontwikkeling van le energie, je qi, je bloed en je
adem, wat je allemaal ingeademd hebt.
Er komt een onzichtbare kracht uit.
Li, spierkracht, heeít zijn beperkingen,
maarJing heeft geen beperkingen, die is
eindeloos. Hoe meer je die ontwikkelt
hoe krachtiger hij wordt. ln een krachtmeting kun le als oudere als het op spierkracht aankomt nooit winnen, maar met
de interne kracht wel. Het gaat om de qi
en de intentie.

Ë = een samensmelting van visualisatie, intur'tie,
§, = de explosieve innerlijke energie.

denkbeelden en innerlijke energie.

Hoe lijkt Pock Mee op Chenstijl toiji?
Bij de Chenstijl taiji heb je ook diezelfde
jing-kracht als bi1 Pack Mee, maar net
iets meer zachte kracht; hoe meer je oefent hoe krachtiger die wordt. Het is ongeveer hetzelfde, maar omdat je het
anders creëert ziet het er anders uit, in
een andere richting.
Taiji Yangstijl is afkomstig van de taili
Chenstijl, en is nog meer, hoe zal ik het
zeggen, intern. Je ziet het goed bij de Silk
reeling oefeningen; bij Chenstill zeggen
we 'de ziiden draad draaien oÍ afwikkelen', en bij de Yangstijl zeggen ze'deziiden draad trekken'. Bij de Chenstijl
beweeg je in spiralen, en bij de Yangstijl
beweeg je eigenlijk wel hetzelfde maar
toch anders, zo langzaam, dat je de
draad trekt zonder hem te breken.
Loten.we beginnen bij het begin: je bent
in 1948 in Guongdong?
Ja, een van de grootste provincies, rijk
en met lekker eten. Toen ik acht jaar was
kreeg ik les van een neeí en oom, zij oefenden de Yangstijl taijiquan. Deze neef
studeerde aan de universiteit in Guangzhou, de provinciehoofdstad, waar in die
tijd veel leraren voor Yangstijl taijiquan
waren. En de oom had nog les gekregen
van Yang Chengfu. lk was toen te jong
om het te snappen, het was een spelletje
voor me; ik vond het vooral verschrikgeboren

kelijk saai en moest zo vroeg opstaan,
om vilf uur!
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INTERVIEW
van de besten van de oude generatie.
Beiden, Gu Liu Xing en Feng Zhiqiang,

kregen les van eenzelíde leraar, Chen
Fake, maar zijn gaan lesgeven in verschillende stijlen. Feng Zhiqiang heeft
zich een beetje anders, een beetle beter,

ontwikkeld dan Gu Liu Xing. Het

is

moeilijk te zeggen waarom of hoe. Maar
als je pushing hands doet dan weet je
het. Feng laat het je ervaren; als we gingen staan en ziln vingers waren vlak bij
me maar hil had me nog niet aangeraakt,
bam, dan was ik uit evenwicht. Allebei
deze leraren van mij waren zulke lieve
persoonlijkheden. Gu Liu Xing was veel
serieuzer; hil was docent aan de Univer-

vechtkunsten
gaathet om energie-

Ln

aLLe

ontwikkeling en
energiesturing

Een gezegde zegt:

je kunt

een mon wel

mon.

Nee, dat klopt, dat zit zo diep in mijn
hart. Maar aan de andere kant, ik ben
wel heel goed geihtegreerd. Dat zit in de
Chinese opvoeding: waar je ook heen
gaat, le accepteert dat je .ie moet aanpassen. Zo is onze opvoeding, en zo is
ook taiji quan, de taoi'stische filosoíie.

sie niet meer belangrijk. Feng Zhiqiang
was niet goed voor beginners, want hij
liet niet goed zien wat hii deed, en dat is
voor beginners wel belangrijk. Feng was
geen theoreticus. Het gebeurde dat hij
iets deed waaryan ik zei, hoe doe je dat?

uit

zijn lond holen, moor het lond nooit uit de

Je

ziet dat Chinezen nooit moeilijk doen
waar ze ook zijn.
wos ook betrokken bij de Federoties voor
Gevechtskunsten in Nederlond en België?
Ja,in 1976 ben ikgevraagd als hooídtrai-

le

ner voor de Federatie voor Oosterse
Gevechtskunsten, de FOG. En in 1986
was ik als enige Nederlander op kosten
van de Chinese sportfederatie bij een internationale scheidsrechtercursus. Daar
had ik een ontmoeting met twee Belgen
waaruit de Vlaamse Kungfu Wushu Federatie is voortgekomen. Een eryan was
Patrick van Campenhout, die later mijn
leerling is geworden, hij kwam een keer
in de week uit België naar Amstelveen
voor privéles, tien jaar lang. lk bewonder hem daarvoor, hij is vrij goed geworden, in taiii tenminste.
En in 1980 was ik begonnen als hoofdcoach voor de Nederlandse en Belgische

Wushu teams, ik trainde ze voor deelname aan internationale wedstrijden. ln
België ben ik dat tot 1990 gebleven, dus

tien laar lang.
MASTER GU LIU XIN

siteit, theoreticus en schrijver.

Feng

Zhiqiang was arbeider en een vechtersbaas, hij hield van vechten. ln de jaren 50
liet hil zich graag uitdagen door verschil-

lende leraren, dat is zijn karakter, hij
heeft heel veel praktijkervaring. Gu Liu

Xing heeft wat minder praktijk maar
meer theorie.
Als le begint met de vorm moet le alles
heel precies doen, elk detail is dan belangrijk. Op een gegeven moment is die
precisie niet meer belangrijk, want als
het in jou zit dan doe je het, en klopt het

Hij zei dan lachend: 'Je hebt er nog geen
energie voor.' Hij kon het niet uitleggen.
Je hebt twee soorten goede leraren, de
een is gericht op de praktiik, de ander
meer op de theorie. En sommige mensen zijn wel goed opgeleid, maar kunnen

niet goed schrilven. Voor mil bijvoorbeeld is schrijven moeililk door de Nederlandse taal; ik ben niet opgegroeid
met Nederlands, ik kan er wel in com-

de Olympische Spelen. Het is niet zo
praktisch, het ziln mooie bewegingen,
ook met wapens. lk miste inhoud,
daarom had ik er geen zin meer in. ln
klassiek wushu zit veel meer.

Hij staat op, concentreert zich en doet
een paar bewegingen voor.

municeren, praten, maar op papier zet-

ten is moeilijk.

Wonneer zijn die moderne vormen gecreëerd?

precies.

Denk je nog in het Chinees, je bent toch al
long hier?

Eerst is de vorm belongrijk om de principes

Ja, maar ik ben hier nooit op school ge-

toe te kunnen possen, doorno wordt het

weest dus heb het Nederlands alleen

vormloos?

maar geleerd in de praktijk van het les-

Het best is het zo ja. De 'vorm lopen' is
om .ie energie te sturen, om richting te
geven aan wat je wilt. Later is die preci-

seven.
Volgende vraag, niet te serieus.

6

Wot zijn wushu teoms?
Wushu is anders dan de kungfu; wushu is
eigenlilk door de Chinese overheid vanaf
de laren 80 gecreëerd als een combinatie van gevechtsport en acrobatiek voor

Dat is in de jaren 60 begonnen. ln China
begon men binnen de taiji de standaardisatie in 1956, met de 24-vorm. Hier in
Nederland werd in de jaren 70, 80 wel
gezegd dat die standaardisatie was om
taiii makkeliiker te maken. Maar dat is
niet waar. Het was eigenlilk zo dat in de
jaren 50, na de Tweede Wereldoorlog en
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INTERVIEW

Moor dot gebeurt olleen ols ik duw, iets
doe?
Ja, als de

tegenstander passief is moet je

hem uitlokken. ln alle taiji klassieken lees
le: je lokt hem uit, 'Kom maar, kom maar
naar binnen', om hem dan naar binnen te
laten vallen Eli*Ë* '. Trek aan tot

leegte, verleid de ander jou te volgen.
Alleen veel mensen begrijpen of interpreteren dat verkeerd. Op het moment
dat de ander gaat bewegen, moet je luis-

teren. Anders kan je wel een uur lang
met zijn tweeën staan zonder dat er iets
gebeurt, maar dat is ook een verkeerde
interpretatie, net zoals mensen om te
ontspannen slap gaan hangen. Die Chinese begrippen zijn heel moeilijk te vertalen in westerse concepten.

We doen het verkeerd omdot we er

geen

goede woorden voor hebben?

Ja, misschien. En als de leraren het ver-

keerd interpreteren, als zij niet zo ver
zijn in hun ontwikkeling, krilg le verkeerd
les en een verkeerd beeld. ln de jaren
80-90 werd op vergaderingen van de
Stichting Taiji Nederland gesproken over
een opleiding om leraren taiji op te leiden. lk was het daar niet mee eens. lk
denk dat je beter de leraren die er ziln
bijscholing geeft, zodat zil taiii beter gaan
begrilpen en er een beter niveau in krijgen; dan kun je het vandaaruit gaan verspreiden. Dat idee werd niet geaccepteerd. lk dacht, iullie weten het beter,
dus ik ga.
Veel taiji-leraren hebben geen niveau, ze
zijn zelÍ nog beginners. Maar mensen
krilgen gauw een groot ego: 'lk ben taiiileraar', en als ze eenmaal een domeintje
hebben gebouwd ziin ze bang om dat te

verliezen. Als je veel weet hoef le niet
bang te ziin. lk kan je wel de weg wilzen,
maar je moet die weg wel zelf lopen.
Jij bleef

nooi Chino goon om je te verdie-

Pen?

toen ik in 1986 les volgde in Guangzhou,zei de leraar me:'Hiernaast is een
demonstratie over qigong, is dat misschien wat voor jou?' En zo kwam ik bij

Ja,

Liang Se Fong. Hij vertelde hoe qi
werkte en kon dat ook laten zien; hij had
een patiënt bij zich, een vrouw in een
rolstoel die bil het werk in de bouw gevallen en verlamd geraakt was. Tot dan
was qigong eigenlijk een beetje geheimzinnig, maar Liang Se Fong begon daar
openlijk mee te werken, dit was dus de
beginfase van de verspreiding eryan in

I

Als je inhetbegin de
voÍm te Langzaam
doet, start de energie\eweging ni et op

maar dat kost dan le eigen gezondheid.
Daarvoor moet je een stapje verder: qi-

gong voor therapeuten versterkt ie
energie verder, zodat jil jezelf in de the-

rapie kan beschermen, en energie kan

overdragen zonder energie kwilt te
raken. ledereen heeft energievibratie,
maar in verschillende mate; als je zonder
energie bent dan kun le niet meer leven.

Op de qigongtraining voor therapeuten
China. Naast de vrouw staand begon hij
over haar te strijken en ze begon te bewegen. lk dacht alleen maar, dit wil ik
ook leren! lk ben bij hem begonnen met
de Vijf dieren qigong. Als le van tevoren
weet wat er kan gebeuren, kun le zeggen, dat is suggestie, maar wat ik bil hem
heb meegemaakt was geen suggestie.
Voor die tild oefende ik wel qigong, alleen gericht op de vechtkunst. Maar nu
wilde ik mensen kunnen helpen met

klachten en ziekten, dus niet voor de
show. lk heb er hier ook een opleiding in
gegeven en start er binnenkort weer
een. Die volgen is niet makkeliik, het is
eigenlijk een harde qigong; je moet zelf
veel energie opbouwen, met strenge
leefregels, zoals I 00 dagen geen scherp
gekruid voedsel, alcohol of seksuele inspanning, om je basisenergie op te bouwen.
Daarna ben ik bijna elk jaar teruggegaan
om bij te leren. lk had eerder, bij de Pack
Mee, al tuina geleerd, voor het behandelen van blessures. Nu kon ik dat met
het qigong combineren tot qigong tuina.
De aparte vorm van qigong die je oefent
is meer om je gezond te maken. Maar
daarmee kun le nog geen energie geven

om anderen te helpen. Dat kan wel,

wordt het qi nog veel sterker dan normaal. Uit de bewegingen van de taiii kun
le die energie ook krilgen. Maar de
meeste mensen die taiii doen lopen alleen maar een vorm, en dat is het. Het is
je technische bekwaamheid die bepaalt
hoe le interne energie kan ontwikkelen,
en daarna, hoe je energie kan gaan sturen.

le ontwikkelt

energie

uit de Stoonde qi-

gong?

er ziin meer vormen, en de spiraal, die eerder gebruikt

Ja bilvoorbeeld, maar

wordt in de vechtsporten, geeft weer
een andere energie-ontwikkeling. ln alle

soorten vechtkunsten, externe en interne, gaat het om energie-ontwikkeling
en energiesturing. Dat is een leerproces,
daarom duurt het zo lang, daarom is het
kungfu! Dat betekent: je hebt er zoveel
tijd, moeite en energie aan besteed. De
meeste mensen denken op een gegeven
moment, ik ken het al. Nee, dan leer je
niks meer. Die mensen kunnen bilvoorbeeld wel de taijivorm lopen, maar ze
kennen taiji niet, het is geen Taiji Quan,
quan is vuist. Tailiquan is een gevechtskunst, geen taili dansen of taiji gymnastiek.
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