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Taijiquan - historische realiteit

Chinese vechtkunsten zijn zonder uitzondering omgeven door allerlei hardnekkige mythen, en taijiquan is
geen uitzondering. Het enorme volume aan misinformatie op dit gebied maakt het ook voor degenen met
een oprechte interesse erg moeilijk om door de bomen het bos te zien. Stichting Jianfa is opgericht om een
platform te vormen voor de studie, de beoefening en het behoud van traditioneel Chinees zwaardvechten en
haar historische achtergronden. Dit artikel zal een tipje van de sluier oplichten van de werkelijke historie
achter taijiquan, gebaseerd op voornamelijk primaire bronnen brengt het voor velen controversiele feiten
naar voren.

De slag bij Oroi-Jalatu, 2e helft 18e eeuw. Collectie Library of Congress, Washington, V.S.

Beschadigde sabelkling, zelfde periode. Eigen collectie.
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Een beknopte geschiedenis van taijiquan
Hoewel de naam taiji pas in 1854 opduikt in relatie tot deze
kunst, is het zeker dat Chen Wangting de stijl die later
taijiquan zou gaan heten heeft ontwikkeld. Chen Wangting
was een onderscheiden Ming dynastie generaal, die onder
andere handelscaravanen beschermde in het toen zeer
gevaarlijke Noord-China dat werd belaagd door rovers en
rebellen. Hij baseerde de stijl op bestaande militaire stijlen
waar hij bekend mee was, en met name op de werken van
een iets eerdere Ming generaal, Qi Jiguang (1528-1588). Dit is
vooral te zien wanneer men de klassieken naast elkaar legt:
veel dezelfde posturen, en dezelfde namen voor de meeste
bewegingen. Chenʼs stijl, paochui of “kanon dreuner”
genaamd, was zijn persoonlijke variatie op een toen
wijdverspreide en effectieve militaire stijl.
Houtblok druk uit Qi Jiguangʼs Ji Xiao Xin Shu
“Nieuwe boek van militaire effectiviteit” 1560.

De meest populaire stijl vandaag is de Yang stijl, die is
ontwikkeld door Yang “de onverslaanbare” Luchan
(1799 - 1872). Yang was een leerling van Chen
Changxing (1771 - 1853), een afstammeling van Chen
Wangting. Yangʼs onverslaanbare reputatie nam zulke
proporties aan dat hij zelfs uitgenodigd werd de
Manchu keizerlijke garde te trainen. Een van zijn beste
studenten was de Manchu keizerlijke garde officier Wu
Quanyu (1829 - 1902), die later zijn eigen Wu stijl
oprichtte. Wu stond vooral bekend als meester van het
zachte neutraliseren, alvorens hard toe te slaan. De
Manchu keizerlijke garde behoorde tot de beste
vechters van het land, bestaande uit geharde krijgers
die geselecteerd werden door zich te bewijzen op het
slagveld zowel in loyaliteit, moed, als inzicht en
martiaal kunnen. Zij waren de elite waar de keizer zijn
leven aan toe vertrouwde, handgeselecteerd onder de
besten van een leger van honderdduizenden. In een
tijd waar vechtkunst niet met woorden maar met daden
werd bewezen heeft Yang zich ongetwijfeld eerst
moeten meten met de beste uit de deze garde,
alvorens ze hem als leraar accepteerden.
Yangʼs zoon, Yang Chengfu (1883 - 1936) maakte de
val van de Qing dynastie mee en zag hoe moderne
Westerse vuurwapens de slagvelden begonnen te
domineren. Mogelijk besefte hij dat er in zijn tijd
Chinese keizerlijke garde officier in traditionele uitrusting
nauwelijks plaats meer was voor taijiquan op de
met pijlen, boog en sabel. 2e helft 19e eeuw, rond de
slagvelden en presenteerde als eerste de kunst aan
periode van Wu Quanyu.
een groter publiek. Pas vanaf dit moment kwam er een
grotere nadruk te liggen op grote open bewegingen die
nu zo karakteristiek zijn voor Yang familie taijiquan, en het begin gemaakt van de verzachting van de stijl. De
trend die Yang Chengfu begon zette zich door en werd vooral aangemoedigd onder de communisten, die in
deze ontwikkeling hun kans zagen het volk te “ontwapenen” van de traditionele effectieve vechtkunsten. Zo
werden niet alleen taijiquan maar ook de vele stijlen die we vandaag als “extern” aanmerken meer op show
en persoonlijke ontwikkeling gericht dan op werkelijke effectiviteit. Full-contact vechten om de vaardigheid te
testen werd in deze tijd zelfs verboden. Onder het regime van Mao Zedong ontwikkelde de Chinese Sports
Commission in 1954 de nu alom bekende Yang 24 vorm. Traditionele meesters moesten meewerken,
vluchtten, of werden vervolgd. Er is bijvoorbeeld nooit meer iets vernomen van legendarische vechter Zhang
Qinlin die in 1929 nog een nationaal Chinees full-contact tournooi won met zijn traditionele taijiquan.
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Taijiquan vandaag de dag
Hedendaags taijiquan heeft zich voortgezet op de zachte,
niet-martiale manier die de communisten in de jaren ʼ50
ontwikkelden en opdrongen aan het volk ter vervanging van
effectieve en dus gevaarlijke vechtstijlen. Wat overbleef is
een mooie, gracieuze en gezonde kunst die tegenwoordig
door alle lagen van de bevolking en alle leeftijden beoefend
word om een verscheidenheid aan redenen, maar waarvan
vechten wellicht de minst voor de hand liggende is.
Verborgen in de bewegingen zitten nog steeds de
effectieve aanvallen en verdedigingen die de mannen van
de grote generaals Qi Jiguang, Chen Wangting en later de
keizerlijke garde officieren als Wu Quanyu op de
slagvelden gebruikten. Maar zonder de bewegingen
systematisch te trainen in het vrije gevecht blijven ze
verborgen onder de oppervlakte. Vergelijk het met een
houthakker die elke dag met zijn bijl zwaait maar nooit een
boom probeert te raken, en dus net de ervaring en kleine
details mist die zijn bewegingen geven wat ze nodig
hebben om echt effectief te zijn.
Traditionele taijiquan zoals gegeven door de vroege
meesters is niet helemaal verloren gegaan. Eerder
genoemde Zhang Qinlin werd getraind in zowel publieke
Yang als het geheime familie systeem, dat zelfs Yang
Chengfu niet mee had gekregen. Zhang Qinlin had maar
zoʼn tien studenten, waarvan Wang Yen-Nien de laatst
levende was. Hij was een van de weinigen die zowel het
complete publieke als geheime “michuan” systeem bij hem
leerde. Wang Yen-Nien zat bij het Chinese nationalistisch
Guomingtang leger dat heeft gevochten tegen de troepen
van Mao Zedong, waar hij taijiquan principes toepaste in
het gebruik van de bajonet. Na de overwinning van Mao
vluchtte hij naar Taiwan. Wang Yen-Nien heeft het systeem
vervolgens overgedragen aan onder andere Scott Rodell,
die op zijn beurt de praktische zwaardkunst opnieuw leven
in aan het blazen is door middel van trainingen in volcontact sparren met houten zwaarden, en test-snij sessies.
Alle bewegingen komen uit de vorm, maar worden weer
praktisch toegepast voor aanval en verdediging op volle
snelheid. Rodell is hier niet alleen in, hier en daar zijn er
meer kleine oplevingen van traditionele martiale taijiquan
die wellicht in de toekomst weer een legitieme, full-contact
wedstrijdstijl gaan worden.

Officier Zhanyinbao in volledige uitrusting, verf op zijde,
1759. Ondanks zijn gedistingeerde uitstraling een brute
krijger. Het bovenschrift in het handschrift van de keizer
zelf beschrijft hoe hij vele rebellenhoofden op zijn lans
spiesde in de strijd.
Metropolitan Museum, New York.

Taijiquan en daoisme
Er heerst een populair beeld dat taijiquan onstaan zou zijn in daoistische kringen. De meest voorkomende
mythe is dat de stijl afkomstig is van de mythische daoist Zhang Sanfeng, en uit de kloosters van
wudangshan afkomstig zou zijn. Er is weinig bekend over de geheimzinnige Zhang Sanfeng die rond de 13e
eeuw en volens sommigen zelfs tot de 15e eeuw geleefd zou hebben. Wat opvalt is dat hij pas in 1669 voor
het eerst in een Chinese tekst gekoppeld word aan een stijl van vechtkunst. Zijn associatie met taijiquan
word pas zelfs in 1867 voor het eerst genoemd word en pas sinds 1912 voor een feit word aangenomen.
Geen enkele text van vóór 1669 associeerd hem met wat voor vechtkunst dan ook. Ook refereren geen van
de officiele texten van de Chen of Yang families zelf naar Zhang Sanfeng. De reden van de koppeling van
Zhang Sanfeng aan taijiquan was waarschijnlijk meer een politiek middel dan realiteit en word uitstekend
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uiteen gezet in een aantal artikelen over het onderwerp van vooraanstaand onderzoeker op dit gebied,
Stanley Henning, die hij volledig baseerde op primaire Chinese texten. (Zie bibliografie onderaan dit artikel.)
Nu blijft de vraag overeind waarom er zoveel daoistische principes in taijiquan zitten. Deze vraag wil ik graag
omkeren met een wedervraag: welk deel van traditionele Chinese cultuur is niet doordrenkt met daoistische
principes? Confuciusʼ Annalen, de Yi-Jing (Het Boek der Veranderingen), Sun Ziʼs strategische leer,
geneeskunde, enzovoorts. Chinese gedachte is net zo goed gebaseerd op hun daoistische erfgoed als de
Europese gedachte dat is door de Griekse denkers als Plato en Aristoteles. Dat wil niet zeggen dat allen die
met die principes werken er Griekse goden op na houden. Omgekeerd is het ook zo dat daoisten en andere
spirituelen heel goed taijiquan beoefend konden hebben als deel van hun “weg”, al is hier historisch maar
weinig bewijs van de vinden. Hierin is het ook opvallend dat de vechters die een daoistisch pad op gingen,
vrijwel nooit hun vechtkunst noemden als deel van dat pad. Dit klinkt niet logsich voor ons nu, maar word
vast veel begrijpelijker als de herinnering aan vechtkunst vaak de verschikkingen van een echt slagveld zijn.
Helaas zagen de bewoners van het oude China soms geen mogelijkheid zacht te zijn of de andere wang toe
te keren als een wreed plunderend leger het op dorp en gezin had gemunt. De keuze zacht te zijn is een
luxe uit onze moderne tijd, en wellicht deels de reden waarom taijiquan in vredestijd juist zo de zachte kant
op ging. Om af te sluiten met Sun Zi: “Wie de prijs van oorlog kent, zal er geen beginnen.”

CONCLUSIE
Taijiquan heeft een lange, interessante geschiedenis met onverwachte wendingen. Van een effectief
systeem waarmee Qi Jiguang Chinese boerenjongens drilde om Japanse piraten mee te lijf te gaan, en
daaruit voortvloeiend het harde “kanon dreuner” systeem van Chen Wangting, tot de immens populaire
zachte bewegende meditatie die het vandaag de dag is. Beoefenaars van de laatste vorm schrijven de
hardere varianten nog weleens af als “geen taijiquan” maar strikt gezien is het omgekeerde waar. De naam
zegt het al: taiji, of grote extremen: zacht neutraliseren en hard terugslaan, het liefst in één beweging. Qi
Jiguang klaagde in zijn tijd al over mooie vormen die niet effectief meer waren, die hij huaquan noemde, of
“bloemig boxen”, en men kan zich afvragen of mannen als Chen Wangting, Yang Luchan, en Zhang Qilin het
eens zou zijn met de huidige stijl die geen bol katoen is met een stalen naald erin, maar vaak alleen nog
streeft een bol katoen te zijn. De ommekeer is zeker begrijpelijk, de effectieve en hardere vechtsystemen
hebben geen plaats meer in onze maatschappij terwijl de zachte vormen helpen strijden tegen onze
hedendaagse vijanden: stress en ziekte. Stichting Jianfa wil dan ook niet nog een vorm van “ultieme” of
“ware” taijiquan propageren, maar beoefenaars een kans bieden de kunst uit een historisch perspectief te
ervaren, zij het met trainingen in historisch taiji zwaardvechten of met informatie. Zo trachten we de kunst
taijiquan, welke vorm men ook kiest, voor een ieder te helpen verrijken.

Door Peter Dekker
www.mandarinmansion.com - Mandarin Mansion - Antieke Chinese wapens en functionele reproducties
www.manchuarchery.org - Fe Doro - Manchu Archery

Antiek Chinees rechtzwaard, 19e eeuws. Gebruikt door dorpsmilitia die door lokale
meesters in versimpelde maar effectieve routines van bestaande stijlen getraind werden
om huis en haard te verdedigen tegen rebellen. Yang stijl Michuan is zoʼn stijl.
Eigen collectie.
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