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Mijn naam is Gijsbert Ruitenburg. In 

2005 ben ik vanuit Groningen naar 

Antwerpen gekomen om aan het 

China Arts College te studeren. In 

2017 heb ik hier een Master of Taoist 

Arts behaald. Sinds 2014 breng ik 

mijn kunde ook in de praktijk en 

ondersteun ik mensen in hun 

gezondheid en hun leven aan de hand 

van taoïstische alchemistische 

achtergronden binnen mijn praktijk 

Jindanfa.  

Met welke insteek was je aan die 

studie begonnen?  

 
Vanuit de behoefte om mezelf verder 

te ontwikkelen als mens en me te 

verdiepen in de Chinese geneeskunde. 

Mijn achtergrond is die van 

verpleegkundige. Ik ervoer echter de 

beperkingen van deze zorg en zocht 

naar andere invalshoeken. Tijdens 

mijn opleiding verpleegkunde was ik 

reeds bezig met taijiquan. In de 

archieven van de taijiquanvereniging 

kwam ik een folder tegen van een 

seminar van de Rijksuniversiteit 

Groningen waar mijn leraren dr. 

Dan Vercammen en An Woesten-
borghs aan hadden meegewerkt. Na 

bij hen een opendag te hebben 

bezocht besloot ik een jaar later om de 

studie te starten.  

Wat is het doel van de opleiding?  

De eerste vraag van mijn leraar Dan 

tijdens mijn intake was: wat zijn je 

bedoelingen? Ik vertelde dat ik 

geïnteresseerd was in Chinese 

geneeskunde en mezelf wilde 

ontwikkelen als persoon. Dat laatste 

bleek een belangrijke factor te zijn 

voor mijn toelating.  

Binnen de opleiding tot taoïstisch arts 

is zelfcultivering heel belangrijk. Het 

taoïsme vertrekt vanuit het werken 

met het eigen lichaam. Vandaar dat 

lichaamstrainingen in de vorm van 

diverse inwendige krijgskunsten 

(taijiquan, baguazhang en xin(g)

yiquan) en de gezondheidstraining 

yuanqigong voornaam zijn binnen de 

opleiding.  Deze trainingen vormen 

een sleutel tot het begrijpen van de 

fundamenten waarop Chinese 

geneeskunde is gebaseerd.  

Interview met Gijsbert Ruitenburg 

Dan gaat het zoal over het ervaren 

van het functioneren van het lichaam 

als een eenheid, het ontdekken van de 

relaties tussen diverse functies in het 

lichaam en het verkrijgen van inzicht 

in de yinyang-dynamiek in het 

lichaam. De trainingen dienen verder 

ook om je lichaam zo te gebruiken dat 

het de afvalstoffen die het opneemt 

tijdens behandelingen zo snel 

mogelijk kwijtspeelt. Een ander 

aspect van de training is dat het dient 

als voorbereiding voor de alche-

mistische praktijk.  

De praktijk wordt ondersteund met 

meer theoretische vakken. Ik volgde 

vakken rond filosofie (Laozi, 

Zhuangzi, Kongzi), geneeswijzen, 

alchemie en de Klassieke Chinese 

taal. De taal is heel belangrijk, zodat 

ik zelfstandig klassieke teksten, zoals 

de Canon van de Gele Keizer 

(Huangdi Neijing) kan bestuderen. 

Zelfstudie is naast het volgen van les 

eveneens heel belangrijk. 

Krijgskunst en filosofie in je 

opleiding geneeskunde, was dat een 

logisch iets voor jou? Binnen TCM 

opleidingen is dit doorgaans niet tot 

zeer weinig aanwezig.  

Dat komt omdat China Arts College 

geen TCM-opleiding is. Wat je ziet 

bij TCM-opleidingen is dat Oost en 

West samengaan. In die opleidingen 

zit bijvoorbeeld veel westerse 

anatomie, fysiologie en pathologie. 

Dat wordt bij China Arts College niet 

aangeboden. Daar wordt vertrokken 

vanuit de eigen traditionele Chinese 

visie en werkwijzen en daarbij heb je 

nu eenmaal dat westerse stuk niet 

nodig. Uiteraard is het nuttig dat ik 

verpleegkundige ben, om het 

(westerse) verhaal waar mensen mee 

komen te kunnen begrijpen, maar het 

is niet noodzakelijk om Chinese 

geneeskunde te kunnen bedrijven.  

Als je traditioneel kijkt hoe een arts 

binnen China werd opgeleid, dan 

behoren daartoe filosofie en vaak ook 

krijgskunsten.  

De artsen werden breed opgeleid om 

op die manier een brede kijk te 

ontwikkelen. China Arts College 

volgt deze lijn. Hou er rekening mee 

dat TCM iets nieuws is. Het is een 

combinatie van Chinese en Westerse 

geneeskunde en dus eigenlijk een 

nieuwe vorm van geneeskunde. 

Authentieke Chinese geneeskunde, 

zoals wij het noemen, vertrekt enkel 

vanuit Chinese achtergronden en 

visies.  

Is daar dan ook een verschil in de 

manier waarop er binnen jouw 

praktijk wordt behandeld?  

 
In vergelijking tot TCM-opleiding zie 

ik dat bepaalde Chinese begrippen een 

andere invulling krijgen dan bij ons en 

dat leidt dus automatisch tot een 

andere aanpak. Als voorbeeld zal ik 

de begrippen zang en fu nemen. Die 

lijken binnen de TCM-aanpak 1 op 1 

aan de orgaanwerking te worden 

gekoppeld. Wij stellen: ze dragen het 

beheer van de organen, maar ze zijn 

niet de organen. Dat is een heel 

belangrijk onderscheid. De zangfu-

werking rijkt veel verder dan enkel de 

organen. Het is een basissysteem dat 

het lichaam in stand houdt, dat ervoor 

zorgt dat essentiële zaken binnen-

gehaald worden en overtolligheden 

goed worden afgevoerd en op die 

manier de functies van het lichaam 

beheert. De organen zelf zijn in de 

authentieke geneeskunde helemaal 

niet zo belangrijk. Hóe beweging in 

het lichaam verloopt is veel 
fundamenteler en daar richt onze 

aanpak zich op. De basisfilosofie in 

China is de filosofie van verandering. 

Patronen zien in de veranderlijke 

bewegingen in het lichaam en op basis 

daarvan bijsturen vormt een 

basisgegeven in onze aanpak. 

 

 

 

 

“De leeuw die 

zijn mond 

opent” 

 

 

 

 

 

 

Stichting CNYS-TCM 

We hebben een eigen manier van 

kijken naar het lichaam en de 
wereld, we vertrekken vanuit een 

ander lichaamsbeeld.  
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Alchemisten ontdekten in hun 

zoektocht waar mensen ziek van 

werden en waarvan niet.  

Het ontstaan van alchemie is een 

samengaan van verschillende 

zaken. Alchemie situeert zich dus 

onder andere in de context van de 

zoektocht naar de onsterfelijkheid. 

De eerste keizer van China stuurde 

onderdanen doorheen heel China 

om op zoek te gaan naar het  

onsterfelijkheidsmedicijn. Dit ge-

geven van onsterfelijkheid is 

doorheen de eeuwen meer en meer 

losgelaten. De mens heeft een 

houdbaarheidsdatum. Een harmo-

nisatieproces tussen de mens en 

hemel en aarde (wat het Chinese 

woord voor de kosmos is) is 

centraal komen te staan. De mens 

kan tijdelijk onsterfelijkheid 

ervaren door zich te verenigen met 

hemel en aarde. 

Vanuit het taoïsme is het Chinese 

lichaamsbeeld dan ook dat van het 

lichaam als een microkosmos. We 

zijn een miniatuurversie van de 

macrokosmos. Dat is het lichaams-

beeld van waaruit wij werken in de 

praktijk. De mens is een onderdeel 

van de kosmos, (slechts) ‘1 van de 

tienduizend dingen’. De verbinding 

met hemel en aarde bewust leren 

maken en verstevigen helpt je om 

je gezondheid in je leven te 

bewaren. Je kan ervaren hoe ze in 

je lichaam doorwerken. Dat is heel 

funda-menteel. Die inzichten 

gebruiken we binnen onze 

geneeskundige praktijk. Een 

belangrijke kant-

tekening is dat ik 

daarvoor terugval 

op onze traditie. 

De traditie is ont-

staan door eeu-

wen van ervarin-
gen en daar is een 

beproefde methode  

 

Wat zijn de belangrijkste behandel-

methodes in jouw praktijk?  

 
Binnen onze traditie en dus ook in 

mijn praktijk werken we onder meer 

met massages. Daarnaast maken we 

g e b r u i k  v a n  g e z o n d -
heidsoefeningen, zodat mensen zelf 

met hun lichaam aan de slag kunnen 

gaan. Dat is iets wat fundamenteel 

bij onze traditie hoort: mensen 

dienen met hun lichaam te leren 

werken en daar feeling mee te 

krijgen. Het vergroten van het 
lichaams-bewustzijn is gekoppeld 

aan de alchemistische praktijk, die 

de wortel van onze aanpak vormt. 

Het doen van gezondheids-

oefeningen door de cliënt zorgt er 

trouwens voor dat ook de massages 

effectiever worden. Een derde 

middel waarmee we werken is 

levensbegeleiding. Hierbij com-

bineren we gespreksvoering met 

lichaamstraining en alchemie om 

veranderingen in denken, voelen, 

levensgewoonten en levensvisies 

door te voeren en zo te komen tot 

een harmonieus en stabiel leven 

Zijn er nog andere aspecten die 

jullie integreren?  

We gebruiken wel eens moxa 

(bijvoet), dat is ook vrij makkelijk 

aan te leren als zelf-hulpmiddel. Dat 

kan echter niet bij alle klachten 

toegepast worden en daarnaast heb je 

het nadeel dat moxa heel erg ruikt. 

Massage is dus vaak handiger.  

Wat wordt precies bedoeld met 

alchemie en wat is de link met 

Chinese geneeskunde?  

 
De link met Chinese geneeskunde is 

heel simpel. Alchemie ligt mee aan 

de basis van de ontwikkeling van de 

Chinese geneeskunde. Zo waren 

alchemisten in hun zoektocht naar 

onsterfelijkheid bezig met het 

samenstellen van medicijnen op 

basis van kruiden en mineralen. Op 

die manier ontwikkelden ze een 

uitgebreide kennis over de werking 

ervan en dat vormde de funda-

menten voor de latere Chinese 

kruidengeneeskunde.  

.  

Stichting CNYS-TCM 

van werken uit voort-gekomen. We 

doen niet zomaar wat. Deze kosmo-

logische inzichten hebben geleid tot 

de ontwikkeling van diverse or-

deningssystemen als yinyang-

filosofie, wuxing-filosofie ed. Deze 

systemen zijn hulpmiddelen om de 

interactie die gaande is in de mens en 

tussen de mens en de kosmos te 

duiden. 

Dus het gaat over het tot stand 

brengen van harmonisatie tussen de 

3-eenheid mens/hemel/aarde. Dat 

klinkt best ruim en moeilijk te 

bevatten. Kun je dat concreter 

maken?  

Alchemie is een verenigingsproces 
door te harmoniseren .  Dat 

verenigingsproces is waar we in de 

praktijk mee bezig zijn. Als wij 

mensen gezondheidsoefeningen 

aanleren dan leren we mensen om het 

lichaam als eenheid te zien en het op 

die manier te gebruiken. Dat betekent 

het leren bewegen vanuit de onderrug-

/onderbuikzone van het lichaam, want 

het is daar dat de eenheid van ons 

lichaam bewaard wordt. In de 

alchemie spreekt men over het 

dantian: ‘het veld van cinnaber’. 
Deze zone kan je activeren en 

vervolgens kan je vandaaruit het 

lichaam weer als eenheid leren 

gebruiken. De activatie van het 

dantian is het gevolg van de 

vereniging of beter hereniging van 

hemelse en aardse krachten in jou. De 

taoïstische visie op het menselijk 

lichaam is dat het lichaam ontstaan is 

door de vereniging van hemel en 

aarde. Deze eenheid van het lichaam 

is dus de oorspronkelijke toestand van 

het lichaam. De praktijk van de 

alchemie wordt om die reden ook ‘een 

terugkeer naar de wortel of de 

oorsprong’ genoemd. Taoïsten streven 

deze eenheidstoestand binnen zichzelf 

en tussen zichzelf en hun omgeving 

na.  

 

  

Dat is waar alchemie om draait, 

verenigen! De verbinding met de 
kosmos is er al, maar deze bewust 

ervaren en er gebruik van maken 
niet. Je kunt door alchemie te 
bedrijven meer inzicht krijgen in 

wat de kosmos met ons doet. 

Prof. Dr. D. 

Vercammen aan 

het woord 

tijdens een les 

aan het China 

Arts College 
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Dat neem je ook op die manier mee 

in je praktijk? 

Jazeker.  Een lichaam dat 
functioneert als eenheid, betekent 

dat er een goede samenwerking 

tussen alle onderdelen in het 

lichaam heerst. Als ik mensen vertel 

dat je samenwerking nodig hebt om 

je goed te voelen, dan begrijpen de 

meesten dat vrijwel meteen. Heel 

veel mensen worden immers ziek 

van conflicten. Het feit dat er 

conflicten zijn die opgelost moeten 

worden klinkt dan niet zo gek. Waar 

de conflicten over gaan, dat kan 

heel verschillend zijn. Dat is 1 van 

de redenen dat de zorg voor de 

gezondheid zo complex kan zijn, 

maar dat (onopgeloste) conflicten 

aan de basis liggen van veel 

gezondheidsproblemen, is een 

gegeven.  

Alchemie is een praktijk om 

conflicten of tegenstellingen op te 

lossen en te komen tot vereniging. 

Alchemie wordt door mijn leraar 

Dan Vercammen in twee woorden 

omschreven als transformatieve 

bevrijding. Om te verenigen moet 
je transformaties doormaken. 

Alchemie gaat over raffineren en 

daardoor transformeren van het 

(totale) lichaam, waardoor je jezelf 

bevrijdt van het (klein)menselijke 

en je verenigt met (de grote) hemel 

en aarde. Je lastig voelen of 

problemen ervaren is het gevolg van 

gebrek aan ruimte. In de zoektocht 

naar (de grote) ruimte moet je 

transformaties doormaken. Je 

lichaam dient effectief anders te 

gaan functioneren. Op die manier 

weet je dat wat je doet ook echt 

effect heeft. Het speelt zich niet 

enkel af in de geest, want dan zou 

het een illusie zijn.  

Je hebt het wel vaker gehad over de 

traditie waarin je bent geschoold. 

Kun je daar wat meer over zeggen?  

 
Onze traditie heet Pingwupai. Zij is 

de lokale tak van de Yinyang school 

(Yinyang pai) van de Zuidelijke 

Taoïstische Alchemistische traditie 

(Jindan Nanzong Yinyangpai 

Pingwu Zhipai). De oorsprong van 

deze traditie ligt bij de alchemist 

Zhang Boduan (984 -1082) en zijn 

discipel Shi Tai (1022 -1158). Onze 

Pingwupai traditie staat onder 

leiding van prof. dr. Dan K.J. 

Vercammen (alchemistische naam: 

Fei Danning). Ik ben 1 van zijn 

discipelen (mijn alchemistische 

naam: Rui Zhide). 

 

 

 

Heb je nog 3 tips voor onze lezers om gezondheid en welzijn te 

verhogen?  
 

Er zijn vele tips die je kunt geven, zeker vanuit de hoek van 
yangsheng, maar ik zal bij de actualiteit blijven:  
 

Overconsumptie  

Bewaar matigheid door genoeg te kennen en zoek (dus) niet de extremen 

op. Mensen schaden hun gezondheid vaak door de juist proporties van 

iets uit het oog te verliezen (bv. teveel eten). Om gezond te blijven, zegt 

onze traditie, moet je yin en yang beide bewaren en niet 1 de overhand 

laten nemen.  

Het klimaat  

Alchemie gaat over de verbinding tussen mens en de kosmos en 

daarmee werken. Je bent een onderdeel van je omgeving. Om je 

‘interne’ klimaat op orde te houden, heb je het ‘externe’ klimaat nodig. 

Dit gaat bv. over de lucht die je inademt, het voedsel dat je eet. Dus, 

zorg voor de Natuur, zodat zij ons op haar beurt kan voeden. 

Relaties  

Werk aan een goede relatie met jezelf en met je omgeving. Maak die zo 

constructief en positief mogelijk. Verenig in plaats van te polariseren, 

dat is waar alchemie ook over gaat. 

 

Stichting CNYS-TCM 

www.jindanfa.com    www.taoiststudies.org 
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6. Jackson 2014—p.14 

7. P. Eckman 1996—p.45 

8. Michunovic 2018—p.3 

9. Jackson 2014—p.16 

10. Islam N. 2017—p.38 

 

Zo kent men de balans van yin-yang in China, de 3 

dosha’s in Ayurveda en bij de Grieken de  4 humores of 

lichaamssappen: gele en zwarte gal, bloed en slijm of 

phlegma.  Opmerkelijk is dat net zoals in de Chinese 

geneeskunde er een samenhang is tussen kleur, seizoen, 

organen, etc..  er ook in de Grieks-Romeinse traditie een 

link gemaakt werd tussen 

de  4  humores  en  de 

elementen  (vuur,  water, 

lucht  en  aarde);  de 

primaire  kwaliteiten  (heet, 

droog, koud en nat);  emoties 

en de seizoenen.  Balans was 

immers een kernconcept in het 

verklaren van de capaciteiten 

van  het  individu,  de 

maatschappij  en  de  kosmos 

zowel als in het verklaren van ziekte en gezondheid.5  

 

Toch is het niet zo gek om ook het begrip magie te 

vermelden als we het hebben over Chinese geneeskunde 

en eigenlijk geneeskunde in het algemeen.  Zowel in de 

Oosterse als Westerse cultuur zien we dat geneeskunde 

altijd al religie, magie, alchemie en astrologie omarmt 

heeft naast het toepassen van kruiden, het gebruik van 

genezende rituelen of het offeren aan de goden, om ziekte 

en armoede op te heffen.6  Er is altijd al een centrale rol 

weggelegd voor ‘Spirits’7 – hoe je die ook wil vertalen.  

Ten slotte gaat het in Chinese Medicine met name over 

Jing, Qi en Shen; waarbij Michunovic8 de Shen koppelt 

aan  het  emotionele,  mentale,  bovennatuurlijke  en 

spirituele  aspect  van de mens.   Zoals  Jackson9  zegt: 

“Hoewel  de  wetenschap  de  mechanismen  van  de 

onderliggende patronen met betrekking tot gezondheid en 

ziekte kan blootleggen zijn het de ‘menswetenschappen’ 

die effectief de betekenis van het ervaren van pijn en 

lijden kunnen blootleggen.”   

 

 

 

De magie van Chinese medicine! 

Dit artikel gaat over de zoektocht naar de roots van 

Chinese  geneeskunde.    Een  onderwerp  dat  menig 

discussie op gang brengt.  Al zeker als we het dan nog 

hebben over  de  magie  ervan.   Want  er  is  of  mag 

natuurlijk helemaal niets magisch zijn aan die Chinese 

geneeskunde.  Het moet vooral wetenschappelijk zijn en 

verklaarbaar aan de hand van Westerse theoretische 

modellen.   Dat niet  iedereen hier even blij  mee is 

bevestigd ook Eric Marié1 – president aan het ‘Conseil 

Académique Francais de la medicine chinoise - die 

aanwijst dat het absurd is om Chinese geneeskunde te 

onderwerpen aan een methodologie die ontworpen is 

door en voor de Westerse geneeskunde.  Dit zorgt er 

niet  alleen  voor  dat  de  Chinese  geneeskunde  zijn 

identiteit  verliest  maar  dat  onderzoekers  ook  niet 

gestimuleerd worden om alternatieve methodologieën te 

bedenken die dan wel compatibel zijn met de basis 

fundamenten van CM.   

 

Deze dichotomie is echter een vrij recente ontwikkeling.  

Het is pas sinds de 19e eeuw dat de theorie van micro

-organismes tot stand kwam2.  Deze theorie werd het 

fundament van de Westerse Bio-Medicine.  Gezien de 

focus was dat deze micro-organismes de voornaamste 

oorzaak  zijn  van  ziekte,  werd  de  bestrijding  of 

verwijdering  van  deze  organismes  een  primaire 

doelstelling van de Westerse geneeskunde.  Zij is dus 

met name gericht op het verwijderen van ziekte en 

het toepassen van chirurgische ingrepen.  Islam N.3 

erkent hierbij de stelling van Dhr. Marié door te zeggen 

dat de standaardisatie van de medische diagnose en 

behandeling - een kern aspect binnen de Westerse bio-

geneeskunde  -  relatief  ongelijk  is  met  die  van  de 

Chinese geneeskunde.  Het Westen dient een standaard 

behandeling in te zetten voor een bepaalde groep van 

ziektes  terwijl  de  Chinese  geneeskunde  –  althans 

historisch gezien – deze standaardisatie niet dient te 

ondergaan omdat er uitgegaan wordt van de uniekheid 

van  elk  mens  en  situatie.   Dat  verschil  is  echter 

historisch gezien geen gegeven.  Ervan uitgaande dat de 

Westerse geneeskunde zich doorontwikkeld heeft vanuit 

de Grieks-Romeinse traditie – een gegeven wat we 

terugvinden  in  het  huidige  gebruik  van  de 

Hippocratische  eed  –  zien  we  dat  Oost  en  West 

helemaal niet zo verschillend waren.  Jackson4 laat 

mooi  zien  hoe  zowel  de  Aziatische,  Indische, 

Egyptische en de Grieks-Romeinse kijk op ziekte en 

gezondheid gelijkaardige elementen omvatten.   Het 

gebruik van chirurgische ingrepen is bij allen bekend 

maar in alle tradities zijn deze ondergeschikt aan het 

preventieve  karakter  van  de  richtlijnen  met 

betrekking  tot  gezondheid.   Denk  hierbij  aan 

richtlijnen qua dieet en bewegen, leefstijladvies en het 

in rekening brengen van de invloed van omgeving en 

seizoenen.   

1. E. Mariél 2011—p. 11 

2. Islam N. 2017 – p.40 

3. Islam N. 2017—p.43 

4. Jackson 2014 

5. Jackson 2014—p.18 

Stichting CNYS-TCM 

Het vinden van balans in de humorale of energetische 

huishouding zijn kenmerkend voor al deze tradities.   
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De erkenning van het metafysische in de wereld is 
een kernconcept in de Chinese en Indische 

geneeskunde.10 Niet voor niets bestaat de Huang Di Nei 

Jing – beschouwd als één van de belangrijkste 

klassiekers binnen het vakgebied – uit twee delen; met 

name de Suwen (Plain Questions) en de Lingshu 

(Spiritual Pivots).     

Zo gek is dat overigens niet.  In Egypte11 werden 

dokters vaak geschoold en tewerkgesteld binnen de 

‘Healing Temples’.  Dat was niet alleen in Egypte zo 

maar zo ook in onze eigen Grieks-Romeinse traditie.  

Hier was een gangbare zaak dat naast de seculiere 

behandeling de patiënt tevens kwam naar de ‘asklepion’ 

– naar de Griekse god van de geneeskunde 

Asklepius – op bezoek ging.  Ook in deze 

traditie de plaats waar artsen werden 

geschoold.  In beide culturen werd de patiënt 

geacht zijn behandeling te combineren met 

het maken van offers aan de goden.  De 

natuurlijke en holistische Hippocratische 

benadering was gemengd met magisch-

religieuze, astrologische en volks-

geneeskunde.12 Een mix - dat zoals 
vermeld - bijna alle culturen maakten in 

de manier van omgaan met ziekte en gezondheid. 

 

Mensen bezochten - en bezoeken overigens nog steeds - 

een verscheidenheid aan beroepen om een oplossing te 

vinden  voor  hun  probleem.   Tot  deze  beroepen 

behoorden:  dokters,  fysieke  trainers,  herbalisten, 

astrologen,  vroedvrouwen,  shamanen,  waarzeggers, 

priesters, apothekers, kwakzalvers en charlatans.13 Van 

al dezen komen de Shamanen het meest prominent naar 

voren  als  zijnde  de  vroegste  beoefenaars  van 

geneeskunde.  Zo goed als alle bronnen vermelden het 

Sjamanisme  als  zijnde  aan  de  oorsprong  van 

geneeskunde.14   Michunovic15  gaat  verder  door  te 

beweren dat alle culturen ontstaan zijn uit een vorm van 

Sjamanistische  cultuur.   Het  is  voor  hem dan  ook 

onmiskenbaar dat de praktijken van de Sjamaan aan de 

basis liggen van de Chinese geneeskunde.  Net zoals de 

Sjamaan was het een bekend fenomeen dat Chinese 

artsen  over  een  zekere  mate  van  bovennatuurlijke 

krachten beschikten.  Eén van de belangrijkste ideeën 

binnen de Chinese geneeskunde is die van de Hemel – 

Mens – Aarde.  Wat volgens Eckman16  een concept is 

uit het Sjamanistische gedachtegoed.  Deze opstelling 

van ‘intermediator’ tussen hemel en aarde was de taak  

van  de  Sjamaan die  in  dat  opzicht  inderdaad  over 

bovennatuurlijke krachten diende te beschikken gezien 

hij  via communicatie met de geesten van boven en 

beneden onderhandelde over het lot van de patiënt.17  

Over  het  wel  of  niet  aanwezig zijn  van  dergelijke 

krachten  bij  een  arts  willen  we  hier  niet  verder 

uitweiden.  Wat we wel met zekerheid kunnen zeggen is 

dat een arts in vrijwel alle culturen breder geschoold 

diende te zijn dan enkel de kennis van lichaam of geest.  

Volgens de traditie moest een arts een ware vriend zijn, 

een filosoof en gids in zowel het spirituele als materiële 

aspect van het leven van een zieke.18  Of zoals Marié19 

het  zo mooi  verwoord:  “er  moet  naast  intellectuele 

kwaliteiten ook een mate van persoonlijke sensitiviteit 

ontwikkeld worden om de diepere betekenis te kunnen 

omvatten”.   

 

De Sjamaan zou overigens wel eens de eerste 

acupuncturist kunnen zijn geweest.  In eerste 

instantie is er het oude karakter voor arts of ‘I’.   

Dit  wordt  zowel  door  Eckman  als  door 

Schiffeler toegelicht.20  Het karakter bestaat nl. 

uit verschillende componenten.  Deze vertellen 

het verhaal van de Sjamaan die wapens (pijlen) 

gebruikt 

om  de 

demonen die ziekte veroorzaken te vernietigen of te 

verdrijven.  Het karakter zou later overigens verandert 

worden en de taak - het dansen van de ‘Wu’ – werd 

vervangen  door  het  teken  voor  wijn  waarbij  de 

toediening van medicinale dranken dus de bovenhand 

zou krijgen.  Volgens Eckman kwam dit met name door 

de dalende sociale status van de Sjamaan.   

 

Dat  demonologie  een  rol  speelt  is  niet  ver-

bazingwekkend als we ervan bewust zijn dat ziekte wel 

vaker werd gezien als zijnde veroorzaakt door het al dan 

niet toetreden van een demon of kwade geest in het 

lichaam.21 Zo werd er in 493 AD een Imperial Medical 

College  opgericht  met  de  departementen:  Intern  en 

extern,  acupunctuur  en  moxibustie,  massage  en 

demonologie.22  Exorcisme was in dat opzicht  een 
vorm van medische ingreep.  Volgens Eckman23 was 

dit  aspect  dan  ook  nooit  onafscheidelijk  van  de 

beoefening van acupunctuur tot aan het begin van de 20e 

eeuw.  Het zou dan ook geen toeval zijn dat samen met 

de  de-spiritualisatie  van  acupunctuur  in  het 

Communistische  China  ook  de  verbanning  van 

Sjamanisme in Korea hand in hand ging.   

Stichting CNYS-TCM 

17. Michunovic 2018—p.3; Vitebski 1995 

18. Islam 2017—p.62 

19. Marié 2011—p.9 

20. Eckman 1996—p.45; Schiffeler 1976—p.26 

21. Eckman 1996—p.43; Islam 2017—p.39; Jackson 2014—

 p.5/7/10; Michunovic 2018—p.3/6; Schiffeler p.18/24 

22. Eckman 1996—p.72 

23. Eckman 1996—p.45 

Dat betekent dat het spirituele een onmisbaar concept 

is als men het heeft over ziekte en gezondheid. 

De oorspronkelijke vorm van acupunctuur  

zou dus mogelijks zijn gebaseerd  
op het uitdrijven van geesten of demonen.   

11  Jackson 2014—p.13 

12. Jackson 2014—p.20 

13. Jackson 2014—p.14/19 

14. Eckman 1996; Islam 2017; Jackson 2014; La Barre 1979; 

Michunovic 2018; Unschuld 1985 

15. Michunovic 2018—p.2 

16. Eckman 1996—p.41 
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Het  zou  echter  te  kort  door  de  bocht  zijn  om nu te 

concluderen dat Chinese geneeskunde gebaseerd is op het 

uitvoeren van exorcisme door zijnde een bovennatuurlijk 

begaafde sjamaan.   

In dat opzicht willen we graag de ontwikkelingen zoals 

beschreven door Schiffeler kort toelichten.  Niet alleen 

omdat het de bovenstaande opmerking op een beeldende 

manier weergeeft maar tevens omdat er vaak de discussie 

gaande  is  of  Chinese  geneeskunde  nu  wel  of  niet 

Daoistisch is.  Schiffeler begint de geschiedenis van de 

geneeskunde net zoals Unschuld overigens een pak eerder 

dan de meeste TCM tekstboeken die de oorsprong bij de 

Gele Keizer leggen.  Dit begin wordt gesitueerd in de 

Shang  cultuur  (Unschuld)  of  de  Shang  Yin  dynastie 

(Schiffeler) die zich situeert tussen 1500 en 1027 BC.  

Hierbij  worden  de  ‘tolken’  ook  genaamd  de  ‘Wu’ 

beschouwt  als  de  sjamanen  waar  we  het  eerder  over 

hadden, die de signalen van de natuur, de communicatie 

tussen hemel en aarde dienden te interpreteren om op 

die manier het welzijn van de stam en het individu te 

kunnen  waarborgen.   De  ‘Wu’  waren  vrouwen  en 

vertegen-woordigden het ultieme yin of vrouwelijke aspect; 

de Hsi waren mannen.  Zij waren de tovenaar-artsen van 

die tijd.  Verder kende men ook de meer bekende Fang-

shih.  Gaandeweg ontstond er een splitsing tussen tovenaar-

artsen en priester-artsen.  Dit gebeurde met name tijdens de 

Chou dynasty (1021-256 BC) die zich kenmerkte als de 

gouden eeuw van de filosofie.   

Het was de tijd waarin de concepten van yin/yang, Wu

-hsing en Tao ontstonden.  Inderdaad kort voor de 

Han  dynasty  (206  BC  –  220  AC)  –  de  grote 

bloeiperiode van de Chinese geneeskunde.  In termen 

van ontwikkeling van de Chinese volksgeneeskunde 

kende men twee grote stromingen25:  de Tao-chia 

ofwel Taoïsten die gelinkt waren aan de tovenaar-

artsen  die  zich  met  name  interesseerden  in  de 

preservatie  van  het  leven  en  het  begrip  van  de 

onderliggende veranderingen in het leven.; en de Ju-

Chia ofwel Confucianisten die zich bezighielden met 

ethisch en moreel gedrag van de mens.  Door de socio

-politieke ontwikkelingen van de Chou dynastie kwam 

er een steeds grotere kloof tussen de twee stromingen.  

De confucianistische tak zou zich verder ontwikkelen 

tot  de  meer  ‘Traditionele  Chinese  Geneeskunde’ 

terwijl de Taoistische tak eerder op de achtergrond 

zou blijven als zijnde volksgeneeskunde.26  De drie 

grote  legendarische  figuren  die  aan  de  grondslag 

liggen van de Chinese geneeskunde, met name Fu-

Hsi,  Shen-nung  en  Huang-Ti  worden  dan  ook 

beschouwd als zijnde Confucianistische artsen.  Hun 

werk reflecteert de sterke literaire achtergrond van de 

Confucianisten en hun aanleg om zich te richten op 

het etische en morele karakter van de mens.  Het 

Taoïstische aspect van de geneeskunde bleef echter 

dicht bij het volk, niettemin omdat deze tak ook vaak 

betaalbaarder was voor de gewone man.  Het nadeel 

was echter dat de Taoïstische tak van geneeskunde 

vaak in een slechter daglicht werd gesteld.  Niet alleen 

omdat het minder literair van aard was maar tevens 

omdat charlatans makkelijker hun weg vonden in de 

kringen  van  Taoïsten  dan  van  de  meer  elitaire 

Confucianisten.  

TV 
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Immers zoals Jackson24 benadrukt is geneeskunde nooit een 

monolitisch systeem van kennis en praktijken geweest maar 

werd het altijd al gekenmerkt door een levendige variëteit 

en pluraliteit van vormen.  Het ontrafelen van de 

geschiedenis van geneeskunde is altijd een zware opdracht 

gezien de medische theorie en praktijk immer gebed is in de 

sociale context waarbinnen hij is ontwikkeld.   

Bij het lezen van al deze veranderende aspecten in de 

ontwikkeling  van  Chinese  geneeskunde  is  het  erg 

begrijpelijk  dat  er  veel  verwarring heerst  over  wat 

Chinese geneeskunde nu wel en wat het niet is.  We zien 

dat reeds aan de wieg van de klassieke teksten zoals de 

Huang Di Nei Jing, er al sprake was van versplintering, 

van aftakking en verschil in mening.  Naast het feit dat 

geneeskunde  zoiezo  al  bestaat  uit  een variëteit  aan 

theorieën en praktijken lijkt het me dat veel discussie 

omtrent dit onderwerp vaak erg onproductief kunnen 

zijn.   Aan  de  ene  kant  is  er  de  behoefte  aan 

wetenschappelijk  verantwoorde  verklaringsmodellen, 

modellen die in ons beeld en onze manier van denken in 

te bedden zijn.   Langs de andere kant is er de groeiende 

interesse voor Daoïsme en het spirituele.  Deze twee 

ogenschijnlijk tegenstrijdige aspecten die een rol spelen 

bij  de ontwikkeling van het  moderne TCM verhaal 

maken het er zeker niet makkelijker op.  Maar meer 

inzicht in de geschiedenis en ontwikkeling ervan zouden 

alvast tot meer begrip moeten leiden in het respecteren 

van tegenstrijdige standpunten. 
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Interview met Mattijs van Katwijk 

Ik ben Mattijs van Katwijk, geboren in 1973.  

Toen ik op mijn 16e levensjaar in contact kwam 

met Chuangze – de Chinese filosoof – sloot dat 

heel erg aan bij het gedachtegoed wat ik op dat 

moment had.  Ik zat in een periode waar ik met 

wat meer esoterische / hippie-achtige ideeën 

speelde.  Auteurs zoals Herman Hesse en Carlos 

Castenede spraken me toen heel erg aan.  Op mijn 

21e kwam ik de Tao van Poeh tegen, een boek 

van Benjamin Hoff.  Daarin wordt op een heel 

speelse manier over het Daoisme gesproken en 

opnieuw voelde ik daar heel duidelijk aansluiting 

bij mijn eigen kijk op de wereld.  Dat daoisme 

was iets wat me heel erg aansprak.  In die tijd 

werd me wel eens verteld dat ik zo vaak in mijn 

hoofd zat en toen besefte ik opeens dat ik wel 

vanuit mijn luie stoel al die boeken kon zitten 

lezen maar er waren ook echte handvaten zodat je 

er iets mee kunt gaan doen.  Er was van alles, van 

acupunctuur tot astrologie.  Pas toen ik het boek 

van Mantak Chia over seksualiteit vond, dan pas 

ben ik aan de slag gegaan.  Al snel kwam ik er 

achter dat die innerlijke ervaring van mijn 

lichaam nog wel heel on-ontdekt was, dat ik daar 

weinig voeling mee had.  Heel toevallig zat Inge 

Maassen één blok verder dan waar ik woonde.  

Zij is Senior Instructor Healing Tao – zo heet de 

school van Mantak Chia – en bij haar ben ik aan 

de slag gegaan. 

 

Toen ben je Healing Tao gaan studeren? 

 

Onder andere.  Voor mij kwam het vooral neer op 

Qigong of Daoyin achtige oefeningen.  Dat 

bevestigde voor mij heel erg die combinatie van 

filosofie in je lijf en dat dat niet los van elkaar te 

koppelen is.  Ik wist gewoon, hier moet ik mee 

aan de slag.  Na 2 of 3 jaar ben ik dan een 

opleiding gaan volgen. Dat was bij Inge Maassen 

en Reinoud Eleveld, die opleiding was in de lijn 

van Mantak Chia.  Op dat moment was het 

weliswaar niet mijn bedoeling leraar te worden.   

Ik was kunstenaar, ik tekende en schilderde – dat 

was waar ik heen wilde beroepsmatig.   De 

opleiding was voor mij meer een stok achter de 

deur om consistent te blijven trainen.  Maar goed, 

een onderdeel van de opleiding was dat je een 

lesgroep opstartte en daarmee aan de slag ging.  

Dat liep toen zo leuk en de reacties waren heel 

positief, dat ik besloot er verder mee te gaan.  Tot 

het punt dat het zo goed liep en ik dit dus nu 

fulltime doe.  Ondertussen geef ik al 14 jaar les. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat voor lessen geef je? 

 

Ik ben vnl. opgeleid in de Healing Tao.  Dat is Mantak 

Chia’s (moderne) interpretatie van oude daoïstische kennis.  

Ik probeer mezelf te blijven verdiepen in de materie.  Zo 

heb ik onlangs een retraite gedaan bij Damo Mitchell van 

Lotus Neigong.  Daar merk je duidelijk dat die toch een 

andere kijk op bepaalde dingen heeft.  Die evolutie en 

studie die je zelf maakt neem je natuurlijk mee in je lessen.  

Daarnaast nodig ik vaak ook leraren in de Daoïstische 

kunsten uit om hier binnen Studio MENG als gastdocent 

een workshop te komen geven. 

 

Je geeft ook een opleiding “In Hart en Nieren”; wat houdt 

dat in? 

 

Die volgt voor een groot deel de opbouw van Mantak Chia.  

In eerste instantie is dat basis-qigong, het trainen van 

lichaamsbewustzijn, leren ontspannen en vinden van de 

structuur van het lichaam.  Je zoekt verfijning in de 

doorstroming en vervolgens in de Hemelse Kringloop, 

contact maken met je organen en de emoties die daarbij 

horen, klankmeditaties, enz…   Het is best een uitgebreid 

pakket die ook leidt naar wat meer gevorderde formules 

waarbij de innerlijke alchemie wat meer vorm gaat krijgen, 

waar je werkt met de wondermeridianen.   Die dingen zijn 

heel typisch voor de Healing Tao. 

 

Je bedoelt dat die interne alchemie kenmerkend is voor de 

Healing Tao trainingen? 

Ja. Het is best wel een spirituele beoefening die op een 

heel makkelijke manier wordt gegeven.  Hoewel ik wel 

merk dat men soms wel erg snel doorheen bepaalde zaken 

heengaat en men al snel dingen gaat ervaren.  Daarbij stel ik 

mezelf wel steeds de vraag in hoeverre het realiteit is of 

ingebeelde ervaringen.  Ga nou maar vooral die basis goed 

trainen, dat is je prioriteit.  De effecten die komen vanzelf 

wel. 

Stichting CNYS-TCM 
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Wat houdt het dan in die innerlijke alchemie? 

Elke stroming heeft natuurlijk zijn eigen invulling hiervan.  Hoewel als we het over 

Daoisme hebben er wel steeds dezelfde basis principes aan ten grondslag liggen.  

Bij Mantak Chia gaat het al snel over het innerlijk kind en hogere spirituele 

onderwerpen.  Voor mezelf echter gaat het met name om de verandering die je in 

jezelf teweeg brengt.  Je lichaam en je ziel doelbewust trainen en rijpen.  Het is een 

transformatie proces om de beste versie van jezelf te worden.  Uiteindelijk is dat 

uiteraard een vorm van spirituele ontwikkeling.  Van het hele uiterste van 

onsterfelijkheid naar basisprincipes zoals je die in Taiji toepast.  De structuur van je 

lichaam oefenen en niet in de weerstand gaan als iemand je duwt.  Dat je leert 

ontspannen en sung zijn, leren loslaten.  Uiteraard is het veranderen van die 

reactiepatronen ook een vorm van transformatie. In alchemie echter gaat het ook 

vaak over de 5 elementen.   Waar het vuur de neiging heeft om op te stijgen en het 

water de neiging om stil te worden.  Dat je die krachten op zo’n manier in jezelf 

laat interacteren en de dynamiek optimaliseert.   

 

Vandaar de keuze voor ‘Hart en Nieren’ - dat vuur en water? 

Het komt ook wel vanuit de uitdrukking dat je iets in hart en nieren doet.   

Ik zie dat veel mensen in mijn lessen aan het worstelen zijn met het leven, net 

als ik.  Er is in onze drukke maatschappij vaak weinig ruimte voor spiritualiteit.  

Het gaat mij hierbij vnl. om de balans in het leven.  Je ziet vaak dat als mensen heel 

enthousiast zijn en ze als het ware op het puntje van hun stoel gaan zitten, dat ze 

heel erg yang worden, het vuur wakkert aan.  Maar daarbij raken ze het luisteren 

van de nieren, het achterover zitten en ontvangen, dat raken ze op dat moment 

kwijt.  Of omgekeerd, ze zitten heel erg in ontspanning en die meditatieve staat 

maar de alertheid van het vuur is verloren gegaan, het vuur om soms ook tot actie te 

komen.  Die basale yin yang balans, kan en li.  Dat is voor mij waar  

‘Hart en Nieren’ over gaat. 

Doordat deelnemers zich 

inschreven voor een jaarcursus 

snapten ze meteen dat ze niet 

zomaar losse oefeningen aan het 

doen waren, maar dat er echt ook 

ergens naartoe gewerkt werd.  

Dat werkte niet alleen meer 

diepgang in de lessen in de hand 

maar het zorgde er ook voor dat 

men meer plezier had in het hele 

proces en dus ook gemotiveerder 

om aan de slag te gaan en zelf te 

gaan trainen.  De discipline 

verhoogde en de continuïteit van 

trainen was veel hoger dan 

mensen die losse lessen volgden 

of een seizoen kwamen trainen. 

 

Die jaartraining voor mannen, 

wat houdt die in? 

Net zoals in Hart en Nieren 

gaat het over hoe je in je 

structuur kunt komen, hoe je 

met je emoties kan omgaan en 

hoe je met je seksualiteit kunt 

omgaan.  Daarbij splits ik de 

laatste dagen van de training de 

mannen en vrouwen en krijgen 

ze elk oefeningen specifiek voor 

hun geslacht zeg maar.  Die 

kennen nl .  verschil lende 

technieken.  Standaard zijn bv. 

spanningen van schouders 

loslaten, van het middenrif en 

bekkengebied.  Omdat ik merkte 

dat het vooral voor de mannen 

heel waardevol kon zijn en dat ik 

hen nog een pak meer te bieden 

had, iets wat ik als man zijnde 

minder voor de vrouwen kon 

betekenen, ben ik gestart met een 

cursusweek waarbij we een hele 

week lang gingen trainen.  De 

reacties op deze cursus waren 

echter super positief maar een 

maandje later was veel van de 

informatie en trainingen toch al 

wat verwaterd, het bleef niet 

genoeg hangen.  Daarom leek het 

me een beter idee om de cursus 

te gaan spreiden en er een 

jaartraining van te maken zodat 

m a n n e n  o o k  e c h t  d i e 

transformatie konden aangaan.    

Stichting CNYS-TCM 

Geef je ook Taiji les? 

Ik ben wel getraind in Taiji en ik geef het soms ook in mijn lessen.  Wat me 

echter opvalt is dat veel mensen te veel gericht zijn op het leren van een vorm.  

Ze staan daarbij vaak zo ver weg van hun lichaam en zijn enkel bezig met de 

uiterlijke aspecten.  Dat is niet waar Taiji over gaat.  Daarom vind ik qigong 

oefeningen vaak zo veel waardevoller.  Mijn doel is dat mensen in eerste 

instantie weer in contact komen met zichzelf, met hun lichaam en geest.  

Tijdens mijn lessen geef ik dan ook vaak veel achtergrond mee, ik leg dingen uit.  

Dat betekent dat ook dat stukje filosofie aan bod komt en hoe ze dingen kunnen 

meenemen in hun dagelijkse leven. 

 

 

 

 

 

Hoe ben je op het idee gekomen om er een opleiding van te maken? 

Ik merkte dat mensen niet altijd het grotere plaatje zagen.  Alles wat ik in mijn 

lessen geef kent een samenhang.  Het is een deel van een groter geheel.  Ik heb 

genoeg kennis en ervaring opgedaan om mensen jarenlang van stof te voorzien.  

Dat hele proces leer je niet in enkele losse lessen.  Zo merkte ik dat bij mijn 

jaartraining voor mannen de diepgang veel beter was.   
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Over welke transformatie hebben we het dan? 

De training is niet noodzakelijk gericht op mensen die in qigong zijn geïnteresseerd.  Het gaat vooral over mannen 

en hun seksualiteit.  Mannen die een hele dag werken, die met spanningen kampen en misschien twijfels of 

onzekerheden, destructief gedrag, enz…   De meeste mannen zullen het wel herkennen:  je hebt al een tijdje een 

onwijs leuke partner maar als je in het openbaar bent en er passeert je een leuke jonge meid dan zit je daar toch een 

beetje ‘per ongeluk’ naar te kijken.  Dat is niet persé fout maar het is ook niet altijd leuk of gewenst, voor jezelf of 

voor je partner.   Dat kijken, dat is een energetische beweging, de oerkracht die naar buiten wil.  Mannen kunnen 

best vaak de dupe zijn van hun ingeboren aard.  Dat kan gaan van kleine zaken zoals het nastaren van 

vrouwen tot ernstige porno verslavingen.  Daar zijn vrouwen ook weer de dupe van want als jouw man vaak 

porno kijkt, dan heeft dat echt wel een effect op jullie relatie en jullie seksualiteit.  In de geschriften van de Gele 

Keizer, basisboeken voor Chinese geneeskunde, staan ook adviezen om als man niet te gaan ejaculeren.  Niet die 

energie laten wegstromen maar bij je houden, wederom het controleren van die energetische beweging. De 

technieken om dat tot stand te brengen zijn door Mantak Chia heel erg gepopulariseerd, oa. via het boek van de 

‘Multi-orgastische man’.  Die technieken leer je ook in de cursus maar waar Mantak Chia zich vooral richt op de duo

-cultivatie vind ik het zelf zinvoller om in eerste instantie aan de slag te gaan met de solo-cultivatie technieken.  Het 

gaat in eerste instantie om jouw transformatie.  Duo-cultivering is iets was later kan komen indien je dat wenst.  Het 

is een ander pad met naar mijn mening ook meer valkuilen.  Ik richt me op het heel en schoon maken van je eigen 

seksualiteit zou je kunnen zeggen.  Daarmee wordt je vanzelf al een prettigere minnaar en ga je minder op je 

ejaculatie gericht vrijen, meer in balans.    

 

Kun je een vb. geven van het effect van die trainingen? 

 

Zeker.  Ik heb tijdens die trainingen mannen in een mum van tijd van hun pornoverslaving zien afkomen.  

Niet alleen dat, maar ook lichamelijk.  Mannen die last hebben van impotentie of vroegtijdige ejaculatie, die worden 

hier heel erg door geholpen.  Dat is super mooi.  Elke man weet wat voor destructieve effecten zoiets heeft op je 

zelfbeeld en zelfvertrouwen.  Je leert hoe je die seksuele energie kunt beheersen.  Je kunt kiezen of je al dan niet 

ejaculeert of dat je die energie voor jezelf bijhoudt.  Je ziet wel eens dat mannen ook vanuit stress of negatieve 

emoties gaan vrijen of masturberen.  Het ejaculeren zorgt dan voor een ontlading waarbij de negatieve energie wordt 

losgelaten.  Dat is echter meestal niet de meest heilzame manier van omgaan met je (seksuele) frustratie.  De 

technieken die je leert in de cursus tonen je dat je ook een andere keuze hebt.  Dat je met een meer 

constructieve manier kunt omgaan met spanningen en frustraties.  Dan voel je je gewoon sterker, zelfzeker.  

Vandaar ‘Mankracht’.   

 

Heb je nog 3 tips voor onze lezers om hun vitaliteit en gezondheid te verhogen? 

 

1. Laat je ogen zacht worden. 

2. Doe niet al te veel je best. 

3. Maak je ruggengraat los. 

 

 

Stichting CNYS-TCM 

www.studionmeng.nl 
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Stichting CNYS-TCM 

 

Lees je graag ons magazine? 

Wil je graag een steentje bijdragen aan de promotie  

van Chinese Yang sheng en TCM? 

 

Abonneer je dan nu en ontvang 3x/jaar dit magazine bij jou in de bus! 

Ga naar onze website www.cnys-tcm.com/magazine en bestel nu! 

 

Because Health is our most important asset 

Yang sheng! 

EDUCATION 

Check onze website voor alle 2e hands boeken 
 

www.cnys-tcm.com/boeken/ 


