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Dim mak of  

Death Touch.   

“Mijn naam is Theo de Gelaen 

en ik ben al meer dan 40 jaar 

bezig met Qigong.  

  
Qigong is voor mij ontstaan uit het 

martiale.  In mijn jeugd hield ik me bezig 

met allerlei krijgskunsten: judo, jiujitsu, 

karate, enz…  Vanuit het karate werd er 

altijd gesproken over Ki en Ki-ai, maar er 

was niemand die me echt duidelijk kon 

uitleggen wat Ki was.  Dat fascineerde 

mij.  In mijn zoektocht naar antwoorden 

kwam ik bij een oudere vrouw die vnl. 

Taiji deed en in de marge daarvan 

Qigong.  Bij haar ben ik les gaan volgen 

en toen zij kwam te overlijden heb ik haar 

school overgenomen.   

 

Gelijklopend ben ik vanuit de martiale 

wereld geïnteresseerd geraakt in de studie 

van de drukpunten.  Dim mak of Death 

Touch.  Westers gezien heb ik 

neurologie, toegepaste psychologie en 

quantumfysica gestudeerd, ik was dus wel 

al langer bezig met het gegeven van 

energie.  Mijn leraar zei altijd:  

 

 

“ First learn to make it, then 

learn to break it.”  
 

 

Toen ik op een stage een meester aan het 

werk zag met Dim Mak, merkte ik dat hij 

qigong gebruikte.  Waar wij vnl. stoten 

vanuit fysieke kracht zag ik dat hij dit 

deed vanuit ontspanning, een heel losse 

kracht. Zo ontdekte ik dat om een goede 

Dim Mak uit te voeren, je Fajin nodig 

hebt.   

 

 

 

Daarna ben ik intensief qigong gaan 

bestuderen.  Ik merkte meteen dat 

leerlingen die qigong beoefenden, veel 

sneller evolueerden in het toepassen van 

Dim Mak. Vandaar dat we ook binnen de 

organisatie besloten om qigong verplicht 

te maken voor iedereen die Dim Mak wil 

studeren.  

Interview met Theo de Gelaen 

  

Binnen jullie academie 

onderwijzen jullie dus Dim Mak - 

wat is dat precies? 
 

Dim Mak is een manier van overbrengen 

van krachten en die op een bepaalde plek 

zijn werk laten doen.  De meeste mensen 

kennen het vanuit de film ‘Bloodsport’ 

met Jean-Claude Van Damme.  Dim Mak 

gaat over transitie van energie. Het 

ontstaan van Dim Mak wordt gerelateerd 

aan het ontstaan van Taiji.  Dit is 

ontwikkeld door Zhang Sanfeng (rond 

1300), dat was een shaolin monnik en 

acupunctuur meester.  Hij vroeg zich af of 

de punten die hij gebruikte om mensen te 

genezen ook gebruikt konden worden om 

uit te schakelen.  Omdat hij ook martiaal 

onderlegd was, was het niet onlogisch dat 

hij deze gedachtegang maakte. Een 

legende vertelt dat hij een deal had met de 

gevangenisbewaker zodat hij zijn 

technieken mocht uitproberen op 

gevangenen. De praktijk wees uit dat er 

wel vaker gevangenen stierven door zijn 

technieken en dat regelmatig met heel 

lichte aanrakingen.  Zijn leerlingen 

hebben deze technieken gedocumenteerd. 

Deze documenten waren in eerste 

instantie verloren gegaan tot een zekere 

Yang Luchan, die op dat moment in het 

Shaolin dorp van de Chen familie werkte, 

deze ontdekte en is gaan bestuderen.  

 

 

 

 

Dat was de grondlegger van 

de Yang style Taiji? 
 

 

Ja.  Elke beweging in de yang 

stijl vertegenwoordigt een 

puntencombinatie van Zhang 

Sanfeng.  Maar omdat Y. 

Luchan in het Chen dorp 

werkte en hij door hun gratie de 

studie kon doen, heeft hij die 

kennis gedeeld.   Tegelijkertijd 

is dus de Chen style ontstaan, 

vanuit hetzelfde document.  

Alleen was de Yang stijl 

vloeiender en softer terwijl de 

Chen style explosiever was 

vanwege hun martiale 

achtergrond.  In allebei echter 

zit duidelijk Dim Mak.   

Fajin is het uitwisselen van 

energieën en het genereren 

van explosieve kinetische 

energie.   
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Er is dus een verschil tussen de 

karate van de lege hand en de 

oorspronkelijke karate van 

Okinawa? 

Klopt. Eén van de grondleggers van de 

Okinawa karate was Sokon Matsumura 

die ook in China had gestudeerd en de 

Dim Mak technieken had 

meegenomen. In haast elke karate 

techniek zitten Dim Mak combinaties 

verborgen.  Dat is altijd zo geweest, 

maar werd pas op een hoger niveau aan 

de ouderen geleerd. Funakoshi kende 

deze technieken echter nog niet en zijn 

karate, de Shotokan – kent deze 

technieken dus niet.    

Dat is ook wat u onderwijst 

Kyusho - Jitsu? 

Ja maar Kyusho-Jitsu en Dim Mak zijn 

eigenlijk hetzelfde.  Alleen op 

Okinawa was dat meer naar de karate 

vertaald.  In het Kyusho-Jitsu zit wel 

het gebruik van de punten en de 

combinaties maar niet de Fajin.  De 

vertaalslag naar Dim Mak in de 

geschiedenis maken we dan bij de 

ruzie die Dillman kreeg met een 

martial arts journalist genaamd Erle 

Montaigue.  

Toen Dillman op een nogal arrogante 

manier Montaigue zijn technieken 

demonstreerde wou deze Dillman een 

lesje leren.  Daarvoor had hij echter die 

technieken nodig.  Nu was Montaigue 

een fervent Taiji beoefenaar en zijn 

leraar heeft hem toen de oude 

geheimen van de Dim Mak 

doorgegeven. Het boek: ‘Encyclopedia 

of Dim Mak’ die hij toen schreef, is 

nog steeds het het meest lijvige en 

meest gekende werk binnen de Dim 

Mak.   

 

Voor die Dim Mak heb je Fajin 

nodig.  Dat is een wat 

bekendere term voor velen, zou 

je die nader kunnen toelichten? 

Dat is waar mijn verhaal begint.  Eerst 

heb ik Kyusho leren kennen en daarna 

ben ik via Montaigue het Dim Mak 

gaan studeren.   

 

 

“Wanneer je als fysicus naar zoiets 

kijkt, merk je meteen wat het 

probleem is als je met fysieke kracht 

ergens tegen aan stoot. “ 
 
  
Je creëert een momentum of een 

impuls, je stoot tegen iets dat stilstaat, 

mijn impuls gaat over op het 

stilstaande object en dat wordt 

verplaatst. Dat neemt een deel van mijn 

energie weg, de energie van mijn stoot 

gaat dus over in verplaatsing en heeft 

daarom relatief weinig invloed.   

Bij Fajin zit de kracht in de 

versnelling.  De 1e wet van Newton 

zegt, een lichaam in rust wil in rust 

blijven.  Je hebt extra energie nodig om 

dat te veranderen.  Maar de 2e wet zegt 

F=MxA – de kracht die ontplooit is de 

massa vermenigvuldigt met de 

versnelling.  

Het grappige is dat sommige mensen 

beweren niet martiaal bezig te zijn 

wanneer ze Taiji beoefenen maar 

puur voor hun gezondheid werken.  

Daarna maken ze met een smile op 

het gezicht de meest dodelijke 

technieken, alleen beseffen ze het niet.  

 

Veel mensen weten dan ook maar 

weinig over wat ze aan het doen zijn.  

Dat is voor ons altijd heel belangrijk 

geweest, dat we de link met het 

martiale blijven leggen.  Want via het 

martiale kun je toetsen wat het effect is 

van de punten die je gebruikt.   

Bij heling is dat anders, je doet iets en 

je moet maar zien of het op termijn 

goed uitpakt.   

 

Bij martiaal is het effect direct, 

iemand gaat neer of niet.  

 

Zo zijn we van Dim Mak bij Taiji 

gekomen waarna Chinese monniken 

het naar Okinawa brachten.  Dit was 

aanvankelijk een deel van China tot het 

later door Japan werd geannexeerd. 

Via een mengvorm van kempo en de 

vechtstijl van de samoerai kwam karate 

tot stand, deze karate droeg dezelfde 

Dim Mak technieken in zich.  Het 

karakter van Kara-Te betekende in 

eerste instantie Tang Hand – vernoemd 

naar de Chinese Tang dynastie.  Dit 

werd later gewijzigd in “Lege Hand” 

gezien de verwijzing naar China niet 

goed zou vallen bij de Japanse 

bevolking.   

 

Okinawa stuurde rond 1920 Gichin 

Funakoshi naar Japan om hen de stijl 

aan te leren.  Omdat Okinawa dit onder 

lichte dwang van de Japanse keizer 

deed, stuurden zij G. Funakoshi  die 

slechts een 5e Dan was en nog niet de 

geheimen van de Dim Mak kende.  

De karate van Matsumura is 

via Hohan Soken naar het 

Westen gekomen. Eén van zijn 

leerlingen was George 

Dillman, een gekende karateka 

uit Amerika.  Hij was de eerste 

die Dim Mak vanuit het karate 

ging promoten.  Echter niet 

onder de naam van Dim Mak 

maar zoals Soken het noemde 

Kyusho-Jitsu. 
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De versnelling is dus een cruciaal 

aspect binnen de Fajin, daarom dat je 

dat alleen vanuit ontspanning kunt 

doen.   

Vandaar ook dat hoe kleiner het 

voorwerp, bv. de pols, hoe groter mijn 

versnelling kan zijn. Het Fajin is dus 

die ontspanning genereren en die plotse 

versnelling.  Uw qigong is het creëeren 

van een keten die de kracht moet 

overbrengen.  Daarnaast is het een 

wetmatigheid in qigong dat de qi gaat 

waar de aandacht of intentie gaat en 

op die manier stuur je dus ook die 

kracht.  

  

Het gaat in qigong dus niet 

alleen om de ontspanning maar 

ook om het sturen van de qi? 

 

 

De bedoeling is dat je de qi voor 

jou laat werken.  Gong betekent 

immers ‘werken met’. 

 

Dat is zeer belangrijk binnen Fajin waar 

je gaat werken met de aardekracht.  Dat 

klinkt esoterisch maar in feite is het 

heel simpel.  Je hebt een neerwaartse 

kracht die - vanuit Westers perspectief 

naar beneden trekt, dat is de 

zwaartekracht. Maar je hebt ook een 

gelijkwaardige op-waartse 

elektromagnetische kracht  Die twee 

zijn altijd aan elkaar gelijk.   

Als je een bal laat vallen en je houdt 

geen rekening met de luchtweerstand 

dan komt die op dezelfde hoogte terug. 

Gooi je nu die bal en vergroot je dus de 

neerwaartse kracht, dan komt die bal 

ook hoger terug want je krijgt een 

grotere opwaartse kracht.  3e Wet van 

Newton: actie is gelijk aan reactie.  Als 

ik wil springen, dan moet ik mezelf van 

de aarde aftrekken.  Dat is de 1e Wet 

van Newton, traagheid overwinnen.  

Dat kost mij energie.  Ik duw mezelf nr 

de aarde, ik verhoog mijn opwaartse 

kracht waardoor ik vanzelf van de aarde 

kom, dat is je rebound gebruiken.   

 

“De basis daarvan ligt op Nier 1 – het 

Yongquan punt onderaan je voet.  Je 

kunt energie genereren vanuit je 

bouncing (rebound) of vanuit je 

heup, daarna breng je het naar waar 

je het wil hebben.” 

 

Dat leer je in uw qigong 

opleiding, zit daar dan een 

verschil in bij de Medische 

Qigong? 
 

Het vloeit allemaal uit hetzelfde voort.  

In de lessen leren we om de bouncing te 

gebruiken en we leren om de heup los 

te zetten.  Daarnaast leer je om 

onwillekeurige spieren te gebruiken.  

Als je een gevorderd beoefenaar ziet 

bewegen dan ziet dat er heel soepel en 

gracieus uit, maar als je het dan zelf 

probeert blijkt dat helemaal niet zo 

makkelijk te zijn.   

Dat komt omdat de gevorderde de 

bewegingen maakt met zijn interne 

onwillekeurige spieren, die spieren die 

je normaal niet kunt aansturen.  Daar 

dienen de grotere buitenste spieren 

voor, maar die kosten dus meer energie. 

 

 Je leert je lichaamsmechanica zo aan te 

sturen dat je die energie niet verliest en 

je interne spieren leert gebruiken.  Dat 

doe je vnl. door nadoen.  Op een 

gegeven moment gaan je hersenen 

opmerken dat je bewegingen maakt 

zonder dat je daarvoor die willekeurige 

spiermassa gebruikt.  Omdat de 

menselijke hersenen van nature zo zijn 

dat ze altijd controle willen hebben 

zullen zij zenuwverbindingen aanleggen 

zodat je ook die interne spieren kunt 

gaan aansturen.  Op die manier kun je 

een beweging vele malen maken zonder 

dat je moe wordt.   

 

Dat heeft dan een positief effect 

op je Dim Mak? 
 

Je kunt het zo zien:  Taiji, Karate, Dim 

Mak, .. Dat is als het spelen van 

muziek.  De qigong, dat is je notenleer.  

Veel mensen willen meteen muziek 

spelen, logisch, dat is leuk.  Maar met je 

notenleer erbij kun je zo veel meer 

diepgang brengen in wat je aan het doen 

bent. 

 

Heeft u nog 3 tips voor een goede gezondheid? 
 
 

1.      Het allerbelangrijkste: een goede houding.   

Of je nu ligt, zit, staat of beweegt. 
 

 

2.      Ontspanning.  Alles stroomt beter als je 

ontspannen bent. 

 

 

3.      Mind.  Richt je geest op dat wat je doet. 

 

 

 

 

 

Academie  

Theo De Gelaen 

 

www.qigong.be 

 

Stationsstraat 62 

Lommel - België 
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Yǎngshēng !  養生 

Als  Stichting  ter  promotie  van  TCM  en  de  Chinese 

Yangsheng cultuur leek het ons evident ook dit onderwerp toe 

te lichten gezien we vaak de vraag krijgen: ‘Wat is dat dan - 

Yangsheng?’  In dit artikel gaan we dieper in op het begrip 

yangsheng, we kijken waar we het kunnen situeren binnen de 

TCM en de literatuur en als laatste gaan we ook verder in op 

hoe je nu yangsheng kunt toepassen in je leven en op welke 

gebieden. 

 

‘Yang’ betekent voeden of cultiveren.1 Dit cultiveren komt in 

verschillende vormen voor binnen het Chinese denken.  De 

twee belangrijkste binnen dit artikel zijn Yangsheng 養生  

(het leven cultiveren) en Yangxing 养性 (de innerlijke 

natuur cultiveren) of 

Yangxing 养形 (het 

lichaam cultiveren).2   

In dit laatste opzicht 

refereert Maspero3 dat 

het niet alleen gaat om 

het lichaam zelf maar 

ook naar het ontwik-

kelen van de interne 

gewaarwording van dat 

lichaam.  Toch wordt 

algemeen de betekenis 

van Yangsheng zelf 

geplaatst in de context 

van het lichaam.   

 

 

 

 

 

Het gaat dus over gezondheid en het ontwikkelen van die 

gezondheid.5 Yangsheng is een systeem van overtuigingen 

en praktijken om deze ontwikkeling te realiseren.6  Het 

heeft betrekking op de dagelijkse handelingen en voorziet een 

manier van denken en praktische richtlijnen om een actieve 

rol te nemen in de opbouw, herstel en onderhoud van je 

gezondheid.  Het betreft een levensstijl waarvan ook door 

onze Westerse medische wereld steeds meer het belang wordt 

onderkend.  Als illustratie kunnen we een passage aanhalen 

uit de ‘Daoyin Jing’7 waarbij een ochtendroutine beschreven 

wordt waar de tanden geklakt worden, de vuisten gebald en 

de  mond  gespoeld  met  speeksel,  hierna  wordt  de  adem 

ingehouden tot aan de eigen limiet. 

Yangsheng dient dus praktisch te zijn, iets wat je volgens 

Stanley-Baker8 duidelijk terugziet in de klassieker uit de Tang 

Dynastie “Yangxing Yangming Lu”.  Deze is simpel, ‘down 

to earth’ en dus bruikbaar voor thuis.  Zoals David Dear9 

benadrukt, het gaat over populaire praktijken.  Populair in de 

zin dat ze uitgevoerd worden door het volk, door de mensen 

zelf in hun dagelijkse leven.  Toch dien je hier een zekere 

nuance in aan te brengen.   

 

Yangsheng gaat doorheen verschillende sociale en 

economische lagen heen, maar één ding is zeker, 

yangsheng is een luxe.9  Men dient immers over de luxe van 

tijd, voldoende middelen en onderwijs te beschikken wil men 

ten volle profiteren 

van alles wat het 

beoefenen van 

yangsheng te bieden 

heeft.  Dit kun je oa. 

zien in een late Ming 

Dynastie bestseller 

“Zun Sheng Ba Jian” 

door Goa Lian waar de 

yangsheng praktijken 

naast bepaalde aristo-

cratische levensstijl 

aspecten worden 

geportreteerd.  Ook 

Livia Kohn10 verwijst 

naar het aristo-

cratische milieu 

waarbinnen de 

ontwikkelingen van 

bv. Daoyin oefeningen - plaatsvonden.  Ze verwijst hierbij 

zelfs naar een tekst van Engelhardt die refereert naar het 

belang van yangsheng praktijken om ten volle te kunnen 

genieten van het luxueuze leven en een sneller herstel van 

ruwe feestjes.  Niettemin heeft de yangsheng cultuur zich 

verder ontwikkelt om een steeds groter publiek te kunnen 

dienen.   

 

  De factor tijd blijft echter een significante rol spelen zoals je 

ziet in de dissertatie van Daisy Xiaohui Yang11 die uitgebreid 

illustreert  hoe  yangsheng een rol  speelt  in  de  zorg  van 

ouderen oftewel zelfzorg in dit geval.  Als er één ding is wat 

gepensioneerden meer zouden moeten hebben dan een ander 

is  de  factor  tijd.   Door het  beoefenen van yangsheng 

kunnen  zij  actief  ingrijpen  in  het  proces  van  ouder 

worden.   Het  is  een manier om hun tijd creatief  en 

constructief in te vullen. 

1. LCS Wouters 2010 p. 26; P. Deadman 2016 p.3          2. LCS Wouters 2010 p. 26; S. Wilms 2010 p.10; M. Stanley-Baker 2006 p. 20 

3. M. Stanley-Baker 2006 p. 48  4. M. Stanley-Baker 2006 p. 29  5. D. Dear 2012 p.1 

6. D. Xiaohui Yang 2006 p. IV   7. M. Stanley-Baker 2006 – p.115  8. M. Stanley-Baker 2006 - p. 35 

9. D. Dear 2012 – p.1 & 11   10. L. Kohn 2008 – p.7 & 9   11. D. Xiaohui Yang 2006 

Yangsheng is het cultiveren van een gezond lichaam  

opdat men een lang leven kan leiden.4   

Het is een hybride iets geworden van  

Chinese tradities en moderne ideologieën.11 
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Algemeen genomen nemen yangsheng praktijken deel in 

twee  tradities:  die  van  de  medische  wereld  en  het 

Daoïsme.12 Yangsheng praktijken komen zo vroeg als 300 

BCE hand in hand voor met medische teksten.  Daarbij vindt 

men vaak specifieke praktijken voor bepaalde ziektes.  Ook in 

het tekstboek van de Universiteit van Shanghai113 mbt ‘Life 

Cultivation’  zie  je  hoe  men  specifieke  technieken  of 

gebruiken kan toepassen om bepaalde zones van het lichaam 

of ziektes te gaan behandelen.  Daisy Xiaohui Yang gaat zelf 

zo ver te zeggen dat  

 

Ook Vincent Shen deelt deze mening en benadrukt dat het 

yangsheng  gedeelte  steeds  prioriteit  zou  moeten  krijgen, 

hoewel het genezen van ziekte en het cultiveren van het leven 

twee  wielen  van  dezelfde  wagen  zijn.15   De  Yangxing 

Yangming Lu12 maakt een duidelijke nuance waarbij zij 

zegt dat yangsheng niet perse gericht is op het voorkomen 

of genezen van ziekte maar focust op het cultiveren en het 

onderhouden van de vitaliteit.  Misschien een klein nuance 

verschil maar in de beoefening ervan wel belangrijk.  Trek je 

de lijn nl. verder weg van ziekte, dan kom je in het domein 

van de onsterfelijken en dus bij het Daoïsme.  Zowel Xiaohui 

Yang als Wouters verwijzen naar de rol die Jing – Qi – Shen 

spelen binnen het streven naar een goede gezondheid en 

dus het beoefenen van yangsheng.16  Deze drie concepten 

zijn een centraal aspect van Daoïstische Alchemie waarbij 

gestreeft wordt naar het bereiken van onsterfelijkheid, zij het 

al dan niet fysiek.  Yangsheng blijkt dan ook net zoals P. 

Deadman17  aanhaalt,  veel  meer  te  zijn  dan  enkel  de 

cultivering van het lichaam.  Zo vind je in de Zhuangzi terug 

dat  yangsheng gerelateerd  is  aan de  cultivering van het 

innerlijk zelf, spirituele en mentale perfectie.18   

Het bedwingen van begeerte vind je heel duidelijk terug in de 

‘rode draad’ van het beoefenen van yangsheng, met name in 

het belang van moderatie.   

 

De kern hiervan was volgens David Dear17 steeds oefening, 

diëtiek en seksuologie.  Toch reiken veel teksten verder dan 

deze drie domeinen.  D. Xiaohui Yang omschrijft de inhoud 

van  yangsheng  als  fysieke  oefening,  dieet,  meditatie,  qi 

cultivatie, het reinigen van de geest, leefomstandigheden, het 

ontwikkelen van deugd en een zacht karakter.   

 

Waar Dear het dus enigszins beperkt houdt en vnl. over 

lichamelijke  aspecten  spreekt,  zie  je  dat  bij  andere 

auteurs  ook de  geest  en  de  persoonlijkheid  van  een 

persoon worden inbegrepen.   

 

Niet  alleen  lichaam  en  geest  behoren  tot  het  rijk  van 

yangsheng maar tevens de leefomgeving van een persoon.18  

Hieronder  valt  ook  de  sociale  omgeving  en  relaties.19  

Vandaar ook het belang van het ontwikkelen van een moreel 

karakter en de kennis van de principes van Feng Shui20.  

Bepaalde keuzes die je maakt zijn dan ook mede afhankelijk 

van de omgeving en het seizoen waarin je je bevindt,  het 

tijdstip van de dag of de aard van je persoonlijke natuur.21   

 

 

Zoals L. Kohn het zo mooi verwoord:  

 

“Harmonie met de Dao manifesteert zichzelf in 

mentale stabiliteit en fysiek welzijn,  

 
enige vorm van irritatie of ziekte wijst dan ook op een 

vermindering in jouw opstelling met de krachten van de 

natuur.”22 

12. M. Stanley- Baker 2006 p. 44 & 42   13. W. Xudong 2003   14. D. Xiaohui Yang 2006 – p.32 

15. V. Shen XXXX.     16.D. Xiaohui Yang 2006 - p. 63 /  LCS Wouters 2010 p.27     

17. P. Deadman 2016 - p.3    18. M. Stanley Baker - p.31  19. M. Stanley - Baker - p.77  

20. L. Kohn 2008 + Daisy Xiaohui Yang 2006 p.68-69 + L. Kohn 1989 p.282 + S. Wilms 2010 p.10 

21. D. Dear 2012 – p.12    22. S. Wilms 2010   23. D. Xiaohui Yang 2006 p.31 

24. M. Stanley-Baker 2006 Chapter 3   25. D. Dear 2012   26. L. Kohn 2008 p.104 

Het belangrijkste advies uit de Yangsheng Yaoji (Long life 

Compendium) is dan ook om te kunnen matigen in alle 

aspecten. Dit wordt door meerdere auteurs bevestigd.16   

Chinese geneeskunde in eerste instantie een yangsheng 

georiënteerde geneeskunde is.   Hoewel het  eerder een 

manier  van  leven  is  dan  een  geïnstitutionaliseerd  en 

geformaliseerd medisch systeem.14   

In veel klassieke teksten vind men dan ook het bedwingen 

van begeerte en het stil maken van de geest terug als zijnde 

belangrijke aspecten bij het cultiveren van leven.19     
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In dit artikel hebben we gezien wat Yangsheng betekent, nl. het voeden van het leven.  Actief ingrijpen in de vorming van je 

lichaam en geest met als doel het bereiken van mentale en fysieke gezondheid.  Kenmerkend is net zoals bij TCM de 

holistische benadering van gezondheid.  Hierbij dienen moderatie en het afstemmen van je gedrag op de wereld om je heen van 

groot belang.  Zoals we terug vinden in de tekst van Sun Simiao gaat het om begrijpen van de complexe relatie van de altijd-

veranderende transformaties van qi, tussen de macrocosmos en de microcosmos van het lichaam.27  Gelukkig kunnen we vaak 

met simpele voorschriften al een heel eind komen want zoals D. Dear28 erop wijst: “Iedereen beseft wel dat als je zachte 

dagelijkse oefeningen doet, je aandacht schenkt aan je dieet en je gewoontes en dus ook emoties - reguleert met moderatie, 

dat dit een algehele gezondheid ten goede komt.   
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Interview met Hong  Tong Wu 

Hallo mijn naam is Hong 

Tong Wu.  Mijn zus en ik 

hebben een theehuis 

genaamd Tea’s Delight in 

Amsterdam.  
 

Mensen kunnen bij ons gezellig 

een kopje thee komen drinken of 

thee en ‘tea-ware’ kopen om zelf 

thee te zetten.  Daarnaast ver-

zorgen wij ook workshops en 

‘tastings’, dit allemaal om de 

theecultuur te verspreiden. 

 

Hoe zijn jullie daartoe 

gekomen? 
  

Wij zijn met thee opgegroeid.  We 

komen uit Guangdong.  Een regio 

waar de theecultuur het meest 

vergevorderd is.  Mensen drinken 

daar al eeuwen thee, zo een beetje 

de hele dag door.  Een aantal 

familieleden en -relaties van ons 

werken dan ook op theeplantages, 

waar we ook een aantal thee-

soorten bij inkopen. Daarnaast ga 

je jezelf erin verdiepen. Je leest 

wat, je bezoekt theeplantages, je 

leert thee masters kennen en zo 

ontwikkelt zich dat verder.  

 

Wat houdt dat in, 

 Gong Fu Cha? 
  

Cha betekent thee. Gong Fu zou je 

kunnen vertalen als ‘vaardigheid 

door oefenen’.  Het gaat dus over 

je vaardigheid om thee te zetten.  
 

De manier waarop de thee wordt 

gezet bepaalt immers mee hoe 

die smaakt. 
 

Bij Gong Fu Cha zetten we thee 

als volgt. De blaadjes gaan in de 

Gaiwan – letterlijk vertaald is dat 

deksel met kommetje.  Vroeger 

dronken mensen ook rechtstreeks 

uit de Gaiwan. De deksel houdt de 

blaadjes dan tegen, zodat je geen 

theeblaadjes mee drinkt. Je eerste 

en laatste slok smaken dan wel 

anders, omdat de thee die het 

dichtst en het langst bij de 

theeblaadjes zit, een intensere 

smaak krijgt. Vandaar dat we de 

thee eerst uitschenken in de Gong 

Dao Bei, het eerlijkheidskopje, om 

te mengen.   

Vanuit de Gong Dao Bei schenken we 

de thee dan in theekopjes, die zijn heel 

klein in vergelijking met wat 

Nederlanders vaak gebruiken, een grote 

mok.  

 

Het prettige van een goede thee is dat je 

deze  meerdere malen kan zetten, 

waarbij de smaaktonen bij iedere 

schenking net iets anders is. Kleine 

theekopjes zijn in dat opzicht dus 

handiger. Theekopjes zijn altijd van 

porselein of van glas.  De buitenkant van 

het kopje kan rijk versierd zijn maar de 

binnenkant van het kopje is altijd wit,  

Welke factoren bepalen nog de kwaliteit van de thee? 
  

De kwaliteit van de thee wordt bepaald door drie factoren: de kwaliteit van de theebladeren 

bepaalt voor grofweg 30% de smaak, 60% wordt bepaald door diegene die de thee verwerkt 

en de rest wordt bepaald door de manier van schenken.  De thee master, de theeverwerker, 

bepaalt dus een groot deel van de kwaliteit. Net als bij het koken, heb je een goede kok nodig 

om goede ingrediënten tot een lekker gerecht te maken.   

Die theebladeren zijn afkomstig van de theeplant. Voor alle duidelijkheid, rooibos, munt, 

kamille, etc. zijn allemaal geen thee. Hier in Nederland hebben we de gewoonte om alles wat 

warm water is met een smaakje, thee te noemen. Dat is niet waar ik het over heb, als ik het 

heb over thee. Thee komt echt van de theeplant zelf.  In principe is er daar maar één van, net 

zoals er bij wijn maar één druif is.  

Uiteraard heb je variaties van die druif maar het blijft een druif. Zo geldt dat dus ook voor 

thee. Dat onderscheid maken we hier heel duidelijk.  Dat wat mensen kennen als ‘thee’ 

noemen wij tisanen. Dat komt omdat thee heel specifieke eigenschappen heeft wat tisanen 

niet hebben.  De theeplant heet de ‘Camellia Sinensis’ waarvan er twee hoofdvariëteiten zijn: 

de ‘Camellia Sinensis Sinensis’ en de ‘Camellia Sinensis Assamica’.  De Assamica heeft 

grote bladeren die als in het wild een boom is.  Deze groeien overal: India, Kenia, Portugal, 

Engeland, etc.. De Assamica gebruiken we in China maar voor één soort thee en dat is de 

Chinese zwarte thee of Puerh, dat zijn gefermenteerde, gegiste theeën.  Chinese, Taiwanese 

en Japanse theeën zijn meestal gemaakt van de Sinensis.  Ook daar heb je natuurlijk door 

cultivatie heel veel varianten in.   

tenzij bij doorzichtige kopjes uiteraard.  

We willen namelijk altijd de kleur van 

de thee zien.   

 

De kleur van de thee zegt veel over de 

kwaliteit.   

 

Groene thee moet gewoon groen zijn, 

witte wit, enz..  Daarnaast heb je heel 

klassiek dat het randje van de kop wat 

vlakker is. Op die manier kun je 

makkelijker lucht bijvoegen, zodat je 

via je gehemelte de thee proeft. Dat 

heeft hetzelfde effect als wanneer er 

geslurpt wordt bij het wijn-proeven.   
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Het tweede element wat bekend is, is caffeïne. Mensen noemen dat wel eens theïne 

maar dat is dus gewoon caffeïne.  

Ter referentie: koffie heeft ongeveer drie keer zo veel caffeïne als thee.  Waar wel 

het onderscheid in zit, is dat het bij koffie om ‘kale’ caffeïne gaat.  Het gaat meteen je 

lichaam in. Je voelt het shotje en na anderhalf uur is het voorbij.  Caffeïne in thee is 

gebonden. Er zitten andere elementen omheen waardoor je lichaam meer tijd heeft om 

het af te breken.  Daar zit het verschil.  Het heeft wel een opwekkende werking maar 

dus niet zoals die van koffie zelf.   

In China zie je mensen een hele dag door thee drinken zonder dat ze daarbij 

hyper worden, geen hoge bloeddruk of hartkloppingen zoals je bij een hele dag 

koffie wel kunt krijgen. 

 

Waarom nu die verwarring met theïne?  Thee heeft nog een derde element dat 

wel uniek is voor thee en dat is theanine.  Caffeïne is een stimulant, terwijl theanine 

een rustgevend element is. Beetje zoals yin en yang.  Theanine haalt de negatieve 

effecten van caffeïne enigszins weg.  Monniken in Tibet drinken bijvoorbeeld vaak 

thee voor het mediteren. Dit geeft hen een kalme alertheid.  Dan kom je gelijk bij 

het andere aspect van thee en dat is de geestelijke werking.  Je ervaart dus een vorm 

van heldere rust.  Die rust wordt tevens bevordert door het thee zetten zelf.  De hele 

setting van thee drinken bevordert dat.  Als je dan nog een stap verder gaat daarin zie 

je dat thee drinken ook een hele sociale aangelegenheid is. Een mens is niet alleen een 

biologisch wezen, het is ook een sociaal wezen. Thee en de hele cultuur eromheen 

bevordert dat sociale, het ’community-gevoel’.   

Kent thee een plek in de Chinese geneeskunde? 
 

Nee.  Tot de Tang dynastie werd matcha, thee in poedervorm, wel als medicijn gebruikt.  Maar Chinese thee heeft zich verder 

ontwikkelt als een echte losse thee, waarvan het aftreksel een dagelijks drankje is geworden.  Je kunt het meer zien als onderhoud.  

 

“Het is niet zo krachtig als farmaceutische middelen.  Het hele thee drinken met de cultuur 

van het zetten en samenhorigheid bevordert natuurlijk wel de gezondheid, maar het is niet 

perse een geneesmiddel. “  
 

Toch wordt wel eens gezegd dat bv. rode thee goed is bij maagpijn, is dat dan een fabeltje? 
  

Nee, zeker niet.  Thee heeft wel degelijk een effect en er zit ook verschil tussen een groene of zwarte thee.  Een groene thee is wat 

simpeler te maken: droogrollen, verhitten en ‘that’s it’ – een rode thee moet je bijvoorbeeld helemaal uit laten oxideren.  

Gefermenteerde of gegiste thee bestaat ook.  Het hele proces heeft invloed op zowel de smaak als werking van de thee. 

 

Een groene thee is meer voor de antioxidanten.  Zwarte thee en rode thee bevorderen meer de spijsvertering.  Die moet je 

dan ook niet snel op een lege maag gaan drinken.   

 

Dat voel je, zeker bij wat oudere Puerh.  Het wordt ook vaak gebruikt bij gerechten.  Groene thee met garnalen bijvoorbeeld waar 

de thee zorgt voor de frisheid.  Een heel bekend gerecht met is eend met Puerh, waar de Puerh enigszins het vet gaat oplossen.  

Dergelijke zaken zie je veel terug in Chinese keukens.   

Thee schijnt goed te zijn voor de gezondheid - kun je ons daar wat 

meer over vertellen? 
  

Laten we beginnen met het lichamelijke.  Het unieke aan thee is dat het heel veel 

antioxidanten heeft.  Deze beschermen je lichaamscellen.  Tot wel 1/3 van het 

gewicht van thee bestaat uit antioxidanten.  Vandaar dat thee in het begin als 

medicijn werd gebruikt.  Toen werd de thee ook vermalen, want als je het als medicijn 

wilt gebruiken, dan wil je het zo snel mogelijk kunnen opnemen.  Op die manier 

werden de theeblaadjes dus ook echt ingenomen.  Dat noemen we matcha.  

 

Een eenvoudige toepassing van thee als medicijn is bij kiespijn. Je kan dan op 

theebladeren gaan kauwen. De detoxerende werking van de theebladeren doodt de 

bacteriën.  Daarnaast heeft thee de bijzondere eigenschap dat het geurtjes neutraliseert, 

het verwijdert de slechte  adem. 

“Een mens is niet alleen 

een biologisch wezen, het 

is ook een sociaal wezen.  

Thee en de hele cultuur 

eromheen bevordert dat 

sociale, het ‘community-

gevoel’. “ 
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Hebt u nog 3 tips voor een goede 

gezondheid? 
 

 

1. Doe niet wat ongezond is. 

 

Gezondheid is een heel complex iets.   

Daarom is het vaak moeilijk om te weten 

wat nu wel of niet gezond is.  Maar wat 

ongezond is, dat weet iedereen.  Als je 

daar nu begint, dan kom je al een heel 

eind. 

 

2. Maak van thee drinken een 

gewoonte. 

 

Neem de tijd voor het drinken van thee.  

Neem tijd voor jezelf. Elke dag even niks 

doen. 

 

3. Doe het samen  

 

Niet zomaar even thee drinken om de 

thee. Maar het samenzijn. De cultuur van 

het thee drinken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea’s Delight 

Kinkerstraat 58  

Amsterdam 
 

 

 

 

 

 

 

Thee heb je in allerlei prijsklassen; waar zit het verschil? 
  

Ten eerste, laat je nooit leiden door de prijs als je wat koopt.  

Ontwikkel je smaak en ga daar op af.  Maar er zijn inderdaad soms 

hele grote prijsverschillen.   

 

Dat hangt in eerste instantie van de theemaker af.  Zoals ik al zei 

hangt 50 – 60% van de smaak hangt af van hoe het verwerkt is.   

Daarnaast heeft het ook te maken met de kwaliteit van de 

theebladeren.  Net zoals andere planten en dieren, smaakt de thee 

beter als de theeplant onder zwaardere omstandigheden leeft.  

 

Thee die op hoge bergen groeien bijvoorbeeld. Op die hoogte, zeg 

minimaal duizend meter, worden ook geen insecticides gebruikt, 

omdat daar minder insecten aanwezig zijn.  Niet alleen de hoogte is 

belangrijk maar ook de plek zelf.  Sommige theeplanten groeien op 

hele onvruchtbare rotsen, die hebben meer tijd nodig om te groeien.  

Of in een dal waar ze slechts een paar uurtjes per dag zonlicht krijgen.  

Oudere planten zijn ook rijker aan smaak. Zij hebben een veel 

uitgestrekter netwerk aan wortels en halen dus meer voeding uit een 

groter stuk bodem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Jasmine-Dragon– Pearls 
 

 

 

Theezakjes gebruiken meestal de onderste delen van de theeplant.  Die 

gebruiken wij nooit. We gebruiken de bovenste eerste tot misschien 

het vierde theeblad  Oude theeplanten die op hoge bergen, op of 

tussen rotsen groeien, waarvan we alleen de bovenste vier bladeren 

gebruiken voor thee. Uiteraard heb je er hier niet heel veel van, 

waardoor de prijs hoger zal liggen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Meizhou– Spring 
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Stichting Foundation 

Chinese Yang sheng and 

TCM 

KVK: 65138996  

www.cnys-tcm.com 

info@cnys-tcm.com 

 

Waarom boekenverkoop? 

 

Research & Education zijn twee 

belangrijke pilaren van de 

Stichting.   

 

Met het aanbieden van 2e hands 

boeken willen wij het 

verspreiden van kennis 

ondersteunen  

en de nodige fondsen werven 

voor het uitvoeren van onze 

projecten.    

 

Wanneer u een boek aankoopt 

via onze website doet u dat dus 

niet alleen voor uzelf  

maar u draagt tevens bij aan het 

verspreiden van de Chinese 

Gezondheidscultuur.  

Stichting Chinese Yang sheng & TCM 
 

Stichting CNYS-TCM heeft er een nieuw aspect bij!  -  Boekenverkoop!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Neem een kijkje op  

 

   http://www.cnys-tcm.com/books/ 
 

 

Wilt u dit magazine thuis 

bezorgt krijgen?  

Dat kan. 

Kijk op de website onder 

het kopje magazine en 

steun zo de Stichting. 

 

Zowel nieuw als 2e hands - je 

vindt ons op markten of online. 

 

Wil je je eigen boek verkopen 

via onze winkel? 

 

Neem dan contact op via 

info@cnys-tcm.com 

 

* Wij nemen enkel boeken onder 

verkoop die gerelateerd zijn aan 

TCM / Yangsheng* 
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