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Universiteit voor Gevorderden in Levenstijd 
Projecteinde 

Dit project werd mede mogelijk gemaakt door: 
• RCOAK  
• Participatiecentrum De Wachter 
• Huis van de Wijk—De Aker 

Na 20 weken ronden wij het UGL-project af.  Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor hun 
inzet en gezelligheid.  Het was een leerrijke ervaring voor zowel deelnemers als organisatoren.  Zij die 
interesse hebben, kunnen blijven deelnemen aan het beweegprogramma.  De lessen Bamboo Formula 
Qigong en Wudang Fitness gaan verder in Huis van de Wijk—De Aker.  Dit vanwege het grote 
enthousiasme van enkele deelnemers die er graag een buurtinitiatief van willen maken.   
 
Huis van de Wijk de Aker—Noorderakerweg 2  Amsterdam Nieuw-West 
Elke woensdag starten we met Qigong om 13u15 waarna we om 14u15 starten met de Fitness. 
Kosten voor deelname zijn 2,5 euro / les.   
Voor meer info stuur je een mailtje naar info@cnys-tcm.com. 

76j: “ Ik heb meer levenslust!”  

67j: “Na diverse medische 
ingrepen was ik erg onzeker 
over mijn lichaam.  Tijdens 
de training heb ik geleerd 
mijn angsten te overwinnen” 

51j: “Concentratie, uithoudingsvermogen en 
evenwicht zijn merkbaar verbeterd door de 
trainingen.” 

60j: “De gezamenlijke lunch was super gezellig - moet blijven!” 



Artikel:  Door de spiegel heen 
Over Cultuur & Culturele identiteit 

Yang Sheng en Chinese geneeskunde zijn twee aspecten van de Chinese cultuur.  Al snel kom je tot de 
ontdekking dat wanneer je Yang sheng en Chinese geneeskunde wil bestuderen je allereerst enkele kern 
aspecten van de Chinese cultuur moet gaan begrijpen.  Cultuur is een welbekend begrip die we in onze 
huidige ‘multiculturele’ maatschappij ruimschoots tegen komen.  Maar wat wordt er nu precies bedoelt 
wanneer we spreken over cultuur?  In dit artikel willen we nader ingaan op die vraag en de relatie met 
culturele identiteit bestuderen.   
 
Welk perspectief nemen we? 
 
De eerste vraag die we dienen te beantwoorden is: wat is cultuur?  Maar van welke cultuur spreken we dan?  
Spreken we over Westerse cultuur, Nederlandse cultuur, …?  De manier waarop we cultuur beschrijven is 
afhankelijk van de lens waar we doorheen kijken om dit concept te bestuderen,  terwijl het terzelfdertijd ook 
zelf een lens is om naar de wereld te kijken.  Cultuur wordt dus gedefinieerd door het perspectief dat we 
aannemen maar tegelijk creëert diezelfde cultuur weer dat perspectief.  Hoe groter ons perspectief, hoe 
groter het gebied wat beschreven wordt.  Als we bv. cultuur bespreken tegenover andere landen zoals 
Duitsland en België dan spreken we van Nederlandse cultuur, doe je dat nog kleiner dan spreek je bv. over 
de Haagse cultuur t.o.v. de Amsterdamse cultuur.  Vergelijken we met andere delen van de wereld zoals 
Aziatische landen als geheel, dan spreken we eerder over Westerse cultuur.  We kunnen dus van een 
wereldwijd perspectief naar een lokaal perspectief gaan en omgekeerd.  Een andere variabele in de 
benadering van cultuur is het ‘veld’ waartoe het behoort.  Zo spreken we bv. over bedrijfscultuur, politieke, 
economische, sociale of sportcultuur, enz…   
 
Wanneer we spreken over cultuur is het dus belangrijk om allereerst de context te bepalen waarbinnen we 
het begrip cultuur behandelen.  Dat betekent ook dat alvorens we een cultuur kunnen gaan evalueren we ons 
bewust moeten zijn van andere culturen.  In dit opzicht heb je twee mogelijkheden:1  Maken we gebruik van 
een etnocentrische benadering dan handelt men met de eigen cultuur als standaard.  Wanneer we echter 
‘cultureel relativisme’ gebruiken dan ziet men de verschillende culturen als gelijkwaardig omdat ze allen 
een ontwikkeling zijn van het gebied waar ze ontstaan zijn.  Uiteraard kan dit best een uitdaging zijn voor 
de onderzoeker zeker wanneer de onderzoeker zelf afkomstig is uit een etnocentrische cultuur.  Daarnaast 
moet er vermeld worden dat in een pluralistische samenleving, er niet één enkele cultuur kan aangeduid 
worden als zijnde de ware cultuur van die persoon.2  Vanwege oa. het globaliseringsproces en de stijgende 
aanwezigheid van de media in ons dagelijks leven,  komt de wereld en al haar verschillende culturen steeds 
dichter in onze woonkamer dan het ooit heeft gedaan.3 Vaak handelen we al vanuit principes die niet 
afkomstig zijn uit onze eigen cultuur.  Aangezien televisie en films overal ter wereld in grote mate 
Amerikaans van nature zijn4, is er een grote invloed van die Amerikaanse cultuur in ons dagelijks leven.  
Terwijl je aan de andere kant ook kunt zeggen dat de Amerikaanse cultuur een stevige basis heeft in de 
Europese cultuur vanwege de massale immigratie van Europeanen.  De stijgende populariteit van Oosterse 

principes  en  gebruiken  in  de  Westerse  wereld 
verandert  ook  steeds  meer  het  gezicht  van  onze 
cultuur.  Kijk maar hoeveel populaire magazines en 
boeken  onderwerpen  behandelen  zoals  spirituele 
verlichting, yoga, ayurveda, acupunctuur, enz…  Uit 
het bovenstaande kunnen we opmaken dat cultuur een 
breed concept is wat vaak moeilijk af te bakenen is en 
verschillende benaderingen kent.  Laten we daarom 
kijken  naar  enkele  definities  om ons  op  weg te 
helpen. 
 
1. Vinke J. 2002 – p.48  2. Vinke J. 2002 – p.59   3. 
Coolsaet R. 2009    4. Blockmans 1998  



Definiëren van Cultuur 
 
Doorheen de geschiedenis zijn reeds vele definities van cultuur geformuleerd.  Sommige erg gelijkaardig, 
anderen nemen duidelijk verschillende benaderingen.  Een belangrijke differentiatie die gemaakt moet 
worden is die tussen materiële en immateriële cultuur.5  Tot de materiële cultuur behoren zaken zoals 
architectuur, kunst, literatuur, ea.  De immateriële cultuur behandelt dan weer de normen en waarden van 
mensen, hoe men denkt en zich gedraagt.  Materiële cultuur is vaak een representatie of een kritiek op de 
immateriële cultuur.  Uiteindelijk gaat cultuur niet over de objecten zelf maar over waar ze voor staan. 6  
 
Cultuur  wordt  door  Peter  Burke7  omschreven  als  een 
systeem  van  gedeelde  betekenis,  attitudes  en  waardes, 
uitgedrukt of belichaamd in voorwerpen,  representaties van 
de praktijk.  Dit is in overeenstemming met de verdeling die 
Talcott Parsons8 maakt.  Hij definieert culturele inhoud als 
kennis, waarden en symbolische uitdrukkingsvormen.  Vinke 
J.9 beschrijft cultuur op een gelijkaardige manier.  Hij maakt 
een onderscheid in vier karakteristieke kenmerken.  Deze 
zijn: culturen zijn geleerd, ze zijn gedeeld (tot op zekere 
hoogte – denk hierbij aan het bestaan van subculturen en 
tegenculturen), ze zijn aangepast aan de omstandigheden waarin mensen leven en ze zijn meer gericht op 
ideeën dan op materiële productie. 
 
Eén concept die moet vermeld worden wanneer we spreken over cultuur is die van de instellingen.  
Instellingen zijn door de maatschappij ontwikkeld en een versterkte manier van handelen.10   Een instelling 
kan omschreven worden als elke structuur of mechanisme van sociale orde en samenwerking, het gedrag 
sturend van een set van individuen binnen een gegeven gemeenschap.11  Instellingen reguleren dus een 
aantal universele aspecten van de maatschappij door het bestendigen van gewenste interactie – patronen.  
Voorbeelden hiervan zijn het huwelijk, religie, onderwijs, wetgeving en gerechtssysteem, massa media, ea.  
Blockmans12 beschrijft de grote invloed die religie heeft gehad op de ontwikkeling van de Westerse cultuur, 
hoe een machtige instelling als de kerk zo veel aspecten van de maatschappij kan beïnvloeden.  Ook 
bediscussieert hij de steeds groter wordende invloed van de media op deze ontwikkeling.  Een andere 
belangrijke speler is het onderwijs.  Deze instellingen zijn erg bepalend voor de manier waarop jongeren 
zichzelf ontwikkelen en dus ook hoe onze cultuur zich verder ontwikkelt.  Daarnaast speelt wetgeving een 
invloed daar zij vaak bepaalt welke handelingen wel en niet acceptabel zijn binnen de maatschappij. 

 
Zoals  we  zien  is  cultuur  een 
breed concept die geweven zit 
doorheen alle aspecten van ons 
leven.   Gevormd  door  onze 
omgeving en de instellingen van 
onze maatschappij,   maar ook 
beïnvloedt  zij  weer  in  een 
wederkerige  relatie  de 
ontwikkeling  van  diezelfde 
omgeving  en  instellingen.  
Cultuur  gaat  over  gedrag  en 
moraliteit, betekenis en kennis.  
Gereflecteerd  in  de  materiële 
wereld om ons heen.  En omdat 

het zo aanwezig is in alle aspecten van ons bestaan speelt zij een cruciale rol in hoe wij onszelf definiëren, 
onze identiteit. 
 
5. Vincke J. 2002 – p.47   6. Vincke J. 2002 - p. 55 7. Blockmans 1998 – p.8  8. Talcott Parons 1961   
9. Vincke J. 2002 – p. 27  10. Vincke J. 2002 – p.27   11. wikipedia.org   12. Blockmans 1998  



Culturele identiteit 
 
Identiteit is de vraag “Wie ben ik?”  Vincke J.13 beschrijft identiteit als een mentaal constructie die orde 
brengt in de veelheid van gevoelens, gegenereerd in de vele sociale relaties die we ondergaan.  Het is dus 
ook een manier waarop we onszelf waarnemen.  Coolsaet14 heeft een gelijkaardig standpunt.  Hij gebruikt de 
metafoor van een boot die geankerd ligt aan vier verschillende ligplaatsmasten.  Deze zijn “De wereld 
waarin we leven”, ons dagelijks leven, de staat en de gemeenschap zelf.  We worden dus beïnvloed door 
onze directe omgeving, zoals onze ouders, onze opvoeding, werk, woonplaats of de problemen die we 
ondergaan.  We worden beïnvloed door maatschappelijke factoren zoals politiek, vormen van interactie, 
kunst maar ook taal en religie.  M.a.w. door het geheel van de wereld waarin we leven, zeker nu de wereld 
“kleiner en kleiner” wordt en de ontwikkelingen op macro - niveau heel vaak hun weg vinden naar het 
micro – niveau van de maatschappij.   
 

 
 
Zoals we zien zijn er vele aspecten van het leven die onze identiteit beïnvloeden en dus wie we zijn, hoe we 
ons gedragen, welke ideeën we met ons meedragen en hoe we dus aankijken tegen de wereld om ons heen.  
Daarom is het belangrijk om te beseffen dat hoe bewust we ook zijn of proberen te zijn van de invloeden in 
ons leven en de dingen die ons maken tot wie we zijn, dat er altijd een stuk op onbewust niveau gevormd 
wordt en dat bepaalde karakteristieke kenmerken die we in ons dragen inherent zijn aan de cultuur en 
omgeving waarin we leven.  Of we dat nu leuk vinden of niet.  De vaardigheid hierbij is om een 
transcultureel perspectief te ontwikkelen zodat we eerst en vooral onze eigen identiteit en gedrag kunnen 
evalueren.  Eénmaal we de gereedschappen hebben ontwikkeld om onszelf te evalueren kunnen we gaan 
kijken naar alternatieven en proberen onze identiteit opnieuw te creëren zoals wij denken dat hij gevormd 
zou moeten zijn.  De wereld en onszelf evalueren en dan actief en bewust stappen zetten naar betere persoon 
en dus een betere wereld.  Om dit te kunnen doen hebben we uiteraard een beeld nodig van wat we denken 
dat goed en rechtvaardig is, hoe de wereld zou moeten werken.  Uiteraard wordt dit bepaald door de cultuur 
waarin we leven en de culturen die we ontmoeten.  De sleutel tot verbetering is dus om bewust te beslissen 
en vorm te geven aan onze cultuur, zoals wij denken dat het zou moeten zijn.  Aangezien dat dit beeld altijd 
cultureel bepaald is kun je zeggen dat culturele ontwikkeling een circulair patroon is.  De vraag is of we 
actief willen deelnemen aan dit proces of laten we de rest van de wereld beslissen in welke richting de 
evolutie van cultuur en de ontwikkeling van de mensheid verder gaat.   
 
13. Vincke J. 2002 – p. 111  14. Coolsaet 2009  



Wij bepalen cultuur – Cultuur bepaalt ons 
 
Zoals we gezien hebben in dit artikel is cultuur terug te vinden in elk aspect van ons leven.  Het creëert de 
lens waardoor we naar de wereld kijken.  Want deze lens bestaat uit de waarden, de kennis, de moraliteit 
waarmee we de wereld om ons heen beoordelen.  Maar deze lens bepaalt ook mede de toekomstige 
ontwikkeling van diezelfde cultuur die haar vorm geeft.   Onze ideeën over deze wereld kunnen we terug 
vinden in de manier waarop we vorm geven aan onze omgeving en sociale structuren waar we doorheen 
bewegen, de instellingen die we tot leven roepen.  Je vindt het terug in kunst, literatuur en taal.  Al deze 
aspecten van ons leven beïnvloeden wie we zijn.   Een wederkerige relatie waarin ook wie we zijn richting 
geeft aan de cultuur die we vormgeven en de omgeving waarin we leven.  De vraag is hier:  scheppen we 
zelf de wereld om ons heen of laten we de wereld om ons heen bepalen wie wij zijn.  Bewustzijn brengt 
deze keuze bij jou.  Kennis van je eigen cultuur en die van anderen, jezelf kennen en de geschiedenis die jou 
en je omgeving tot op dit punt gebracht heeft.  Dit zijn de voorwaarden om richting te geven aan de 
toekomst waar jij heen wil.   

T.V. 
 
Biblio 
 
- Blockmans, W.P., Cultuur en commercie: Beschouwingen over onze cultuur en haar wetenschappen, 
NWO/OKW voorjaarslezing, 21 april 1998, Universiteit Leiden.  (Gevonden via www.narcis.nl) 
- Cobbenhagen, M.J.H., Techniek en cultuur, 1937, Maandschrift Economie Vol. 2 No. 9, p. 427-442 ISSN 
00130486 (Gevonden via www.narcis.nl) 
- Coolsaet R., De Geschiedenis van de wereld van morgen, Uitgeverij van Halewyck, 4e  druk April 2009, 
ISBN 978 905617 825 3 
- Cramer, J.M., Duurzaam ondernemen in een mondiale wereld: laveren tussen cultuur relativisme en 
cultuur imperialisme, 2005, Universiteit Utrecht. (Gevonden via www.narcis.nl) 
- Parsons T., Shills, A.E. & Naegele, K.D., et al.  Theories of Societies.  New York: The Free Press 1961. 
- Vincke J., Sociologie – een klassieke en hedendaagse benadering, Academia Press, 2002, ISBN 90 382 
0402 7 
 



Interview : Harmen Mesker 

Mijn naam is Harmen Mesker en ik bestudeer de Yijing, met name de historische kant ervan, het taalgebruik, 
hoe werd de Yijing gebruikt in China, etc..  Vnl. het tijdsbestek van ongeveer 1000 v.C.  Dat is de tijd waarin 
geacht wordt de Yijing te zijn ontstaan.  Bij vertaling van de Yijing kijken naar de betekenis van de karakters  
- in die tijd.  Dat doe ik dan aan de hand van brons inscripties, orakelbot inscripties, oude manuscripten die te 
maken hebben met de Yijing.  
 
Hoe bent u daarin terecht gekomen? 
 
 In 1982 was mijn vader geabonneerd op het tijdschrift onkruid, een macro biotisch tijdschrift.  Iets wat mijn 
vader heel erg boeide en af en toe stond daar ook wel eens een artikel over een ander onderwerp in.  Begin 
1983 stond daar een artikel in over de Yijing en op één of andere manier intrigeerde me dat.  Ik wou me er in 
gaan verdiepen maar al snel bleek dat er weinig informatie over te vinden was.  Vreemd vond ik dat, zo’n 
bekend boek en toch zo weinig over te vinden.  Dat motiveerde me alleen maar meer om er meer over te weten 
te komen.  Omdat het zo’n specialistisch iets is werd ik al snel door anderen als een expert beschouwd.  Dus 
toen werd me gevraagd of ik er een cursus over wilde geven.  Ik vond dat wel leuk maar dan moest ik wel 
materiaal hebben om die cursus te geven.  Omdat er op dat moment in het Nederlands niet echt iets over te 
vinden was wat naar mijn idee van kwalitatieve aard was, besloot ik om dan maar zelf een cursusboek te 
schrijven.  Dat kwam in 1986 uit. Dat was mijn eerste boek.  Ik ben toen uiteindelijk ook Chinees gaan 
studeren, want je kunt moeilijk een Chinese klassieker bestuderen zonder Chinees te begrijpen.  Zo ben ik 
steeds meer ook in de historische kant van het boek geïnteresseerd geraakt. 
 
Wat is de Yijing? 

 

Heel simpel, de Yijing is een 
boek.  Maar uiteraard is het meer 
dan dat, er zit een hele filosofie 
achter.  Principes van Yin en 
Yang, wat je in de hele Chinese 
cultuur terug vindt, dat heeft zijn 
praktische toepassing in de 
Yijing.  De bekendste vertaling is 
die van Richard Wilhelm, 
oorspronkelijk in het Duits maar 
uiteindelijk in bijna alle talen ter 
wereld vertaald, hij is zelfs terug 
vertaald naar het Chinees.  De 
Yijing bestaat eigenlijk uit 64 
hoofdstukken en bij elk 
hoofdstuk staat een hexagram.  
Deze vormen de kern van de 
Yijing.   

Credit: Tom Schuurman 

 
Daar vind je ook het idee van Yin – Yang in terug.  De gebroken lijnen zijn de Yin-lijnen en de hele zijn de 
Yang-lijnen.  Zo’n hexagram is dus een samenspel tussen yin en yang.  Strikt genomen is er dan ook bijna 
geen enkel hexagram wat compleet in balans is en dat is net het interessante, daarom gebeuren er nou net 
dingen in zo’n hexagram.  Een hexagram bevat dus een heleboel informatie.  Splits je dat in twee stukken dan 
heb je twee trigrammen.  Elk trigram heeft ook weer betekenis en associaties.  Naast het hexagram staat dan 
een stuk tekst, dit is een aanvulling op het hexagram.  Weet je wat het hexagram betekent, dan heb je eigenlijk 
de tekst niet meer nodig.   



Dus het bestuderen komt neer op het bestuderen van de hexagrammen? 
 
Strikt genomen begint het daar wel mee ja.  Zo’n hexagram heeft structuur, daar zit een systeem in, elke lijn 
heeft betekenis, elk trigram heeft betekenis, er zijn relaties tussen te ontdekken, daarin kun je zo diep gaan als 
je zelf wil.  De tekst, die is daar een aanvulling op.  Wil je naar mijn mening de Yijing gebruiken dan gebruik 
je de hexagrammen en de tekst, veel mensen kijken echter vnl. naar de tekst, ze zien het hexagram eerder als 
een label om de tekst op te zoeken.  Als je kijkt naar de legende over het ontstaan van de Yijing dan heeft 
Fuxi de trigrammen bedacht, Koning Wen heeft er hexagrammen van gemaakt en daarna werd er tekst 
bijgeschreven.  Eén van de oudste manuscripten wat gerelateerd is aan de Yijing, het Shifa manuscript, 
gedateerd ongeveer 350 vC.  toont in een soort van numerieke volgorde, allemaal hexagrammetjes die als je 
goed kijkt opgesplitst zijn in trigrammen.  Maar wat je dus ook ziet: geen tekst.  Wel wordt er in de 
schrijfstijl van de staat Chu uitgelegd wat die tri- en hexagrammen betekenen.  Belangrijk hierbij is dat het 
gaat om een beeldende vorm, in metaforen wordt een extra toevoeging gegeven aan het hexagram.  De tri- en 
hexagrammen zijn beeldspraak en hetzelfde soort metaforen vind je ook in de tekst.  Dat is voor mij 
belangrijk, er staat geen tekst in de Yijing maar beelden en zo moet je de tekst dus ook lezen, als een beeld.  
Dat beeld moet je vervolgens betekenis gaan geven. 
 
Zijn er dan wel boeken die specifiek de betekenis van tri– en hexagrammen uitleggen? 
 
Gedeeltelijk.  Wat wij hier in het westen hebben , wat ook Wilhelm heeft gedaan, dat er eigenlijk precies 
wordt verteld wat elk hexagram voor jou betekent , dat vindt men niet terug in de oude literatuur.  Dat is echt 
opvallend.  Yijing interpretaties had je vroeger niet.  Het enige wat je had was vrij technische uitleg over dat 
staat er, een vrij zakelijke uitleg dan.  Er wordt niet gezegd van dit trigram of hexagram betekent zus en zo.  
Nee, dat moet je zelf uitvinden , dat is het persoonlijke gebruik van de Yijing en van een orakel in het 
algemeen.  
 
Als ik het goed begrijp moet je leren op een flexibele manier de associaties achter de hexagrammen 
interpreteren op jouw specifieke situatie? 
 
Vooral dat laatste ja.   Het is gekoppeld aan de situatie waar je in zit.  Dat is net zoals met Chinese karakters, 
zonder de context weet je ook niet wat die betekenen en dat is net hetzelfde voor hexagrammen.   Zonder die 
context kan het van alles betekenen.  Het is dus heel persoonlijk.  Als ik een 
consult geef aan iemand dan omschrijf ik de trigrammen en dan hoop ik dat die 
persoon daar een invulling aan kan geven van hoe dat in zijn / haar specifieke 
situatie manifesteert.  Ik zal je een concreet voorbeeld geven van hoe dit in zijn 
werk gaat.  Onlangs was er iemand op een internet-forum waar ik wel vaker op 
zit die me vroeg hoe ik dat dan concreet toepas.  Ik vertelde haar: kom jij met 
een voorbeeld en dan leg ik het op mijn manier uit.  Ze vertelde me dat ze een 
tijd terug een boek was kwijtgeraakt en aan de Yijing had gevraagd waar het 
boek nou gebleven was.  Toen had ze het hexagram 1 gekregen (6 yang lijnen).  
Het eerste wat toen in me opkwam was dat ik er een stapel boeken in zag
(beeld).  Op het moment dat je een beeld krijgt dan heeft dat ook betekenis.  
Dus daar ga je dan op voortborduren.  Ik zei dus: volgens mij ligt dat boek 
tussen een stapel boeken.  Dat trigram (3 yang lijnen) betekent hemel en de 
hemel is iets wat hoog is (associatie) dus het zou wel ergens hoog kunnen 
liggen.  Waarschijnlijk zelfs tussen een stapel met hetzelfde thema.  Nou daar 
ligt het dus volgens mij, ergens hoog, tussen een stapel boeken van hetzelfde 
thema.  Toen antwoorde ze dat ze inderdaad haar boek had terug gevonden 
tussen een stapel van dezelfde boeken.  Haar man had haar kamer opgeruimd en 
die man was best groot waardoor hij ze bovenaan op een kast had neergegooid.  
Nu is het trigram hemel ook geassocieerd met het mannelijke.  En zo zie je dus 
dat al die elementen van de situatie terug te vinden waren in dat hexagram.   
 



Dat is de manier van interpreteren maar hoe gaat dat nu precies in zijn werk - de Yijing raadplegen? 
 
De meest bekende methode is die met de munten.  Je neemt drie munten, dat kunnen Chinese munten zijn – 
die met een vierkant gat erin.  De ene kant heeft waarde drie en de andere waarde twee.  Een hexagram bestaat 
uit zes lijnen en voor elke lijn gooi je een keer de munten.   Vallen zij bv. op waarde 3-2-3 dan heb je 8.  Er 
zijn dus vier mogelijke uitkomsten.  6,7,8 en 9.  Even is altijd yin en oneven is yang.  Als je eerste worp dus 8 
is dan is de eerste lijn van het hexagram een yin lijn, onderbroken dus.  Op die manier gooi je zes keer de 
munten op en bepaal je de zes lijnen van je hexagram. Dit bouw je trouwens van onderen naar boven op.  Nu 
is het zo dat als je bij een lijn een 6 gooit, je een kruisje door de lijn zet, gooi je een 9 dan zet je een bolletje.  
Dit doen we omdat 6 en 9 de twee uitersten zijn die je kunt gooien en in de Chinese filosofie houden we niet 
van uitersten.  Dit zijn dan de zogenaamde bewegende lijnen.  Dat betekent dat je extra aandacht wil geven 
aan deze lijnen, die hebben in jouw situatie extra betekenis.  Zo heeft elke lijn zijn algemene betekenis en ook 
bij elke lijn staat dan weer een stuk tekst in de Yijing.  Naast de muntenmethode heb je ook nog een methode 
met Duizendbladstelen, een plant die hier ook in Nederland groeit - hoewel de structuur van de plant hier heel 
anders is dan die in China.  Deze methode is veel uitgebreider en erg meditatief van aard. 
 
 
Wat is de relatie met TCM? 
 
Daar is zeker en vast een relatie.  De yin – yang theorie is in beiden een centraal concept.  Naar mijn ervaring 
zijn er echter weinig acupuncturisten die de Yijing gebruiken, ook historisch gezien is het gebruik ervan 

beperkt.  Dat is wel jammer maar dat komt omdat het een erg 
specialistisch gebied is.  Er is op zich ook weinig literatuur 
voor handen die op de praktische toepassing van de Yijing 
ingaat.  Hierbij wordt dan echt enkel het hexagram gebruikt en 
is dit hexagram een kapstok voor allerlei systemen binnen het 
lichaam.  Dan heeft elke lijn weer zijn betekenis, de ene duidt 
de ziekte aan, de andere de oplossing, enz…  Ook wordt deze 
dan vaak naast de Chinese klok gelegd om bv. het beste 
tijdstip van behandelen te bepalen.  Het gebruik van de Yijing 
binnen TCM is een hulpmiddel naast al je andere 
gereedschappen die je als Chinese geneeskunde hebt.  Zo kan 
het bv. helpen om de juiste diagnose te stellen.  Dan heb je 
naast pols – en tongdiagnose, gelaatsdiagnose, etc… nog een 
extra bron van informatie, nl. het hexagram wat je gooit voor 
die patiënt.  Het is dus een verbreding van de context waarin 
jij je diagnose en behandeling opstelt.   
 
Zou u 3 tips kunnen geven voor het gebruik van de Yijing? 
 
1. De Yijing is vnl. beeldspraak, werk d.m.v. beelden en 
metaforen.  Plaats deze dan in de context van jouw verhaal en 
van jouw vraag. 
2. Gun het zijn tijd en heb geen haast.  Inzichten komen 
niet altijd op het moment dat jij zou willen. 
3. De Yijing geeft altijd antwoord op de vraag die je hebt 
gesteld. Altijd! 
 
 
 

 
Het boek De I Tjing - Stap voor Stap wordt begin mei 2017 gepubliceerd bij Uitgeverij AnkHermes 



Interview : Peter Smit 

Hallo, mijn naam is Peter Smit en ik ben Qigong docent.  
Mijn achtergrond is die van Martial Arts, kyokushin karate 
in mijn pubertijd en daarna ben ik op mijn 19e begonnen met Shaolin KungFu bij S.B. Lee hier in Rotterdam.  
Bij hem heb ik 20 jaar les gevolgd.  Naarmate ik ouder werd en het werkleven instapte, merkte ik dat dingen 
meer energie gingen kosten, stress werd een deel van mijn dagelijkse bestaan en ik werd wat onrustiger in 
mijn hoofd.  Vanuit die vraag kwam ik bij Qigong terecht.  Ik kende wel al de Hard Qigong vanuit de 
vechtkunst en ik ben toen voor het eerst in aanraking gekomen met Soft Qigong.  Qigong is echter net zoals je 
dat in yoga ook hebt, een groot, wijd gebied waar je een behoorlijke wildgroei aan vormen en stijlen hebt.  Ik 
ben dan ook eerst gaan verkennen en ben uiteindelijk na een workshop Ba Duan Jin (8 pieces of Brocade) bij 
Zhineng Qigong terecht gekomen.  Die workshop was me heel goed bevallen en ik kon voor het eerst echt 
ervaren en voelen wat Qigong was en wat het voor me deed.   
 
Geef je zelf ook les in Zhineng Qigong? 
 
Ik geef les in hoofdzakelijk twee systemen.  Zhineng Qigong en Yuan Gong.  Dit zijn naar mijn mening de 
twee beste Qigong sytemen die er op dit moment voor handen zijn.  Met Zhineng Qigong ben ik eerst gaan 
doceren.  Na die eerste workshop ben ik er meteen ingevlogen en dagelijks gaan trainen.  Ik merkte echt dat ik 
opleefde, meer energie kreeg en me veel helderder voelde.  Toen ben ik een lerarenopleiding gaan volgen aan 
het Qing Bai Instituut hier in Nederland.  De Ba Duan Jin ben ik verder gaan verdiepen en daarna ben ik naar 
Wudang gereisd.  In Wudang heb ik mijn Zhineng verdiept, maar vooral Wudang Taiji en daarnaast Wudang 

Wuxing Qigong en Liu Zi Jue (6 klanken) geleerd.  De 
Wudang stijl vind ik erg fascinerend alsook de hele 
cultuur eromheen.  Daarna ben ik verder gegaan met 
Zhineng waar ik nu ondertussen het complete Zhineng 
Qigong systeem heb geleerd t.e.m. level 3, inclusief 
supplementaire oefeningen.  Ik vind het wel belangrijk 
om niet te veel vormen te leren maar goed de diepgang 
op te zoeken door dagelijkse training.  Ook het 
lesgeven zorgt ervoor dat ik nog sneller progressie 
maak in mijn eigen Qigong niveau oftewel ‘GongFu’. 
 
Is dagelijkse beoefening essentieel bij Qigong? 

 
Dat is zeer belangrijk. Je werkt met energie, je bent intern iets aan het versterken, je gaat qi transformeren.  
Daar moet je tijd en moeite in investeren.  Als je als persoon bepaalde lichamelijke of mentale klachten wil 
oplossen dan kom je er gewoon niet met twee of drie keer trainen per week.  Maar als je dat kunt opbrengen, 
dan werkt het echt.  Ik heb zelf gemerkt dat ik met bepaalde situaties in mijn leven makkelijker omga.  Zoals 
een reorganisatie op mijn werk die erg veel werkdruk en stress met zich meebracht.  Ook komen positieve 
dingen gewoon ‘aanwaaien’.  Mijn leven verloopt door Qigong een stuk moeitelozer.   
 
Kun je wat meer vertellen over die systemen waarin je les geeft? 
 
In eerste instantie wil ik erop wijzen dat het gaat om een systeem en niet een losse vorm.  Een systeem is een 
totaal pakket van methodes (vormen), theorieën en supplementaire / ondersteunende oefeningen, opgebouwd 
in logische stappen.  Hiermee kun je snel op een hoog niveau komen en je gezondheid op een bovengemiddeld 
niveau brengen.  Zhineng Qigong is ontworpen door Dr. Pang Ming maar was enigszins beperkt, dat komt 
doordat de Chinese overheid in 1999 qigong aan banden heeft gelegd.  Er mocht niet meer in het openbaar 
mocht worden lesgegeven en ook het ziekenhuis waar Dr. Pang Ming honderdduizenden mensen met dit 
systeem heeft behandeld moest worden gesloten.  Verder heeft hij nooit level 4 – 6 onderwezen, niet alleen 
omdat dat niet meer mocht maar mede ook omdat hij vond dat zijn leerlingen er niet klaar voor waren.   



Yuan Gong bouwt eigenlijk verder op Zhineng Qigong en is ontwikkeld door master Yuan Tze.  Bij hem 
volg ik nu een zes – jarige opleiding tot Yuan Gong docent en Healing-therapeut.  Yuan Gong speelt in op de 
behoefte en lifestyle van de hedendaagse snelle,drukke, westerse maatschappij.  Het is immers belangrijk dat 
je Qigong leert integreren in je dagelijkse bestaan.  De vormen van Yuan Gong zijn wat korter maar 
efficiënter, daarnaast zijn ze ook wat makkelijker om te doen.   
 
Zou je kunnen uitleggen op welke manier Qigong bijdraagt aan je gezondheid? 
 
Je werkt bij Qigong op drie niveau’s.  Jing , Qi en Shen – Lichaam, Qi en geest, San Bao – de drie schatten.  
Dit zijn drie belangrijke componenten van de mens die elkaar beïnvloeden en elkaar versterken.  Dat betekent 
als één van de drie niet goed functioneert, dit een negatief effect heeft op de andere twee.  Dat is juist het 
holistische aan Qigong, je werkt op al deze gebieden in.  In essentie werk je met Qi omdat Qi het fundament 
is van je gezondheid.  De kwaliteit van je Qi bepaalt dus de kwaliteit van je lichaam en geest.  Als Qi niet 
goed stroomt veroorzaakt dat blokkades en blokkades zijn de oorzaak van ziektes.  Ook als je onvoldoende 
Qi hebt en je Qi te zwak is, dan kunnen lichaam en geest niet gevoed worden en krijg je klachten.  Je dient 
niet alleen de Qi circulatie te verbeteren, maar ook de kwantiteit en kwaliteit te verhogen.  Daarnaast werk je 
ook met je lichaam omdat je in beweging bent.  Ook daar heb je weer een scheiding in, je hebt Bewegende 
Qigong en je hebt Stille Qigong.  Met Bewegende Qigong maak je door middel van zachte rek en 
strekbewegingen niet alleen je spieren en pezen soepeler maar worden ook de meridianen geopend, de 
organen gemasseerd en krijgen de gewrichten (de poorten, schakels of deuren van de Qi) meer ruimte, zodat 
Qi vrij kan stromen.  Het trainen van je geest gebeurt vooral door de concentratie op de bewegingen en de Qi. 
Stille Qigong zijn vnl. zittende meditaties, waarbij je met je adem en geest aan Qi werkt.  Dit wordt meestal 
pas op een hoger niveau getraind en onderwezen.  Bij staande meditaties (Zhan Zhuang) ervaar je zeker in 
het begin vaak spanning of pijn, waarbij het van belang is je geest kalm en stabiel te houden en je focus 
bijvoorbeeld te richten op je Dantien.  Staande meditaties zijn dan ook een belangrijk onderdeel van Qigong 
en Taiji.  Zelf heb ik gemerkt dat mijn Taiji inhoudelijk enorm is verbeterd door het beoefenen van Qigong.   
 
Hebt u nog 3 tips voor onze lezers voor het verhogen van gezondheid en welzijn? 
 
1. Wees je continu bewust van je lichaam, Qi en geest (San Bao), zowel in Qigogn als je dagelijks leven. 
2. Werken aan je gezondheid houdt in dat je met discipline en toewijding hieraan werkt door dagelijkse 

training. 
3. Werk aan de 5 hartkwaliteiten (Wu Xin) Dit is de cultivatie van deugden en moralen die in harmonie 

zijn met de Dao.  Deze zijn: vertrouwen, openheid, liefde, dankbaarheid en respect. 
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