
CHINA ARTS NIEUWSBRIEF januari 2020

NIEUW JAAR & NIEUW BESTUUR

Onze beste wensen voor het nieuwe jaar. 2019 eindigde dramatisch voor China Arts: onze
voorzitter An Woestenborghs bezweek op 10 december na negen maanden vechten als een
leeuw tegen een gruwelijke kanker. Het bestuur van China Arts moest door Ans overlijden
gewijzigd worden. Het dagelijkse bestuur gebeurt nu door voorzitter-secretaris Esther Schenk
en penningmeester Gijsbert Ruitenburg. Dan KJ Vercammen blijft verantwoordelijk voor de
concrete invulling van het programma, de inhoud van de cursussen en het wetenschappelijk
onderzoek.

IN MEMORIAM

An Woestenborghs/Wu An (1955 – 2019)

Master of Taoist Arts An Woestenborghs. Foto © 2019 door Dan KJ Vercammen

An Woestenborghs begon haar zoektocht naar Chinese krijgskunsten en qigong rond 1980. Zij
studeerde deze in het Antwerpse en Nederland, maar raakte ontgoocheld in de manier waarop
deze meestal gedoceerd en beoefend werden. In 1987 ontmoette zij Dan KJ Vercammen, die
toen net uit China terug was en haar liet kennis maken met authentieke Chinese innerlijke
krijgskunsten en taoïstische alchemie. Hierin vond zij wat zij zocht en ook het contact met Dan
groeide uit tot een diepe, warme liefdesrelatie. De twee startten samen hun levenswerk: het
doceren en onderzoeken van de innerlijke krijgskunsten, de Zuidelijke Traditie van de
innerlijke alchemie en de taoïstische cultuur. Veelzijdig en praktisch als ze was assisteerde zij
Dan bij zijn antropologisch veldwerk en legde een uitgebreid archief van beeldmateriaal aan.
Hierbij kwam haar talent als uitermate begaafd fotografe van pas. Dit leidde tot een aantal
succesvolle fototentoonstellingen bij China Arts en elders. Zij zorgde voor de administratieve
taken van China Arts en doceerde innerlijke krijgskunsten, maar haar (vaak onzichtbare) werk
vormde de essentie van wat bij China Arts gebeurde. Zoals bleek tijdens haar ziekteperiode
was zij zeer geliefd bij de studenten en daarom zal zij ontzettend gemist worden. Voor het
nieuwe bestuur van China Arts wordt het niet makkelijk om haar op te volgen, maar tegelijk
hebben zij aan haar een lichtend voorbeeld. Als haar man, partner en soulmate ben ik diep
bedroefd en tegelijk buitengewoon trots dat ik de beste 32 jaren van mijn leven met haar heb
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mogen doormaken. Dao heeft haar opgenomen in zijn grote eenheid en haar de
onsterfelijkheid gegund.
Dan KJ Vercammen

ACTIVITEITEN

CHINA ARTS COLLEGE CAC/TAOIST ALCHEMICAL STUDIES CENTER TASC

Het ziekteproces en het overlijden van voorzitter An Woestenborghs hebben invloed op het
verloop van het programma van China Arts College en de activiteiten van TASC. Voorlopig is
het niet mogelijk om boeken te bestellen en wordt het publiceren van nieuwe werken
uitgesteld. Een aantal workshops moesten noodzakelijkerwijze verschoven worden. De
ingeschreven studenten worden/werden persoonlijk geïnformeerd over nieuwe data. An
benadrukte in haar laatste weken meermaals dat zij wou dat haar levenswerk verdergezet zou
worden en dus zullen wij proberen om dit zo goed mogelijk uit te voeren.
De geplande workshop over Chen Yingning en zijn jinggong/rusttraining wordt verschoven
naar de lente/zomerperiode. Ingeschrevenen ontvangen nog persoonlijk een bericht en in een
volgende nieuwsbrief komt de algemene aankondiging.

WORKSHOP
SET BAGUAZHANG (deel 1)

15 februari 2020  10 tot 15 u

Baguazhang Liang Stijl door Prof. dr. Dan KJ Vercammen  Foto © 2020 Wu An & China Arts College

Baguazhang is een innerlijke krijgskunst die in de negentiende eeuw ontwikkeld werd op basis
van taoïstische rituelen en oudere krijgskunsten. In die periode onderwees de stichter, Dong
Haichuan, zijn studenten acht fundamentele technieken, die nog steeds als de “acht oude
handpalmtechnieken” in de diverse tradities van baguazhang doorgegeven worden. In twee
workshops gaan we deze acht oude methoden uit de Liang stijl inoefenen. Het basiswerk, het
lopen doorheen en in cirkels, komt vanzelfsprekend aan bod, naast de combinaties die vanuit
de acht technieken gegroeid zijn. Wij studeerden de Liang stijl onder Grootmeester Li Ziming.

Plaats: CAC, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen

Cursusgeld: € 80

Het inschrijvingsformulier vind je hier.
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SEMINAR
INTRODUCTIE TOT HET TAOÏSME

29 februari en 1 maart 2020  10 tot 15 u

Beeld van taoïstisch alchemistisch meester Zhang Boduan

in de Tongbo Tempel in het Tiantai gebergte   Foto © 2020 Wu An & China Arts College

Van de drie grote tradities die de cultuurgeschiedenis van China gedomineerd hebben, is het
taoïsme allicht de meest mysterieuze. De oorsprong van het taoïsme kan men niet herleiden
tot 1 bron, maar moet men zoeken in verschillende oudere cultussen en tradities. “Het”
taoïsme bestaat niet, het gaat om een veelheid van levensvisies, praktijken, rituelen, teksten,
maatschappelijke verschijningsvormen, enz. Toch heeft het als geheel een aantal kenmerken
en vanzelfsprekend een (lange en rijke) geschiedenis. In dit weekend opent prof. Vercammen
de poort naar insiderkennis van het taoïsme en zijn praktijken. Een boeiend verhaal,
aangevuld met beeldmateriaal geoogst door Wu An (An Woestenborghs) gedurende decennia
van onderzoek en studie in China.

Plaats: CAC, Ballaarstraat 114, 2018 Antwerpen

Cursusgeld: vroegboekprijs: € 128; na 29/01/20: € 160

Het inschrijvingsformulier vind je hier.
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