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De Ceremoniële Spade

De Ceremoniële Spade
Elke dertig of veertig jaar wordt wel ergens in China de symboliek en bijzondere kracht van
de ‘ceremoniële spade’ 動土典禮的鏟子 [动土典礼的铲子 dongtu dainli de chanzi] als ‘amulet’
tegen onvruchtbaarheid herontdekt, en gedurende een aantal jaren zijn exemplaren hiervan
dan te vinden onder de bedden van echtparen die graag een kind willen, om uiteindelijk weer in
de vergetelheid te raken totdat zij opnieuw ‘ontdekt’ worden.
In 2009 gebeurde dat in Hsinchu 新竹 [Xinzhu], een relatief kleine stad aan de westkust van
Taiwan, bekend als het locale ‘Silicon Valley’ en wellicht viel het daarom des te meer op. De stad
is één van de progressievere en liberalere steden van Azië en er staat al sinds 1977 een IVFkliniek die met succes tientallen vrouwen per jaar behandelt. Uiteraard is men daar ook bekend
met de behandeling met HCG (Humaan choriongonadotrofine), een hormoon wat zwangere
vrouwen in het begin van de zwangerschap aanmaken en waar medicijnen van gemaakt worden
waardoor IVF (en IUI) een grotere kans van slagen hebben.
Op zekere dag gingen er geruchten dat de vrouwen die in de kliniek onder behandeling waren
‘ceremoniële spades’ onder hun bed legden en deze wonderlijke actie bekroond zagen met een
natuurlijke zwangerschap. Uiteraard werd dit aanvankelijk afgedaan als ‘bijgeloof’, maar het
aantal geslaagde zwangerschappen steeg wel tot uitzonderlijke hoogte.
Dokter Lin, hoofd van de IVF-afdeling van het Cathay General Hospital in Hsinchu besloot dan
ook maar tot een nader onderzoek. Toen de cijfers bekend waren, gaf hij eerlijk toe dat de
successen ver boven de te verwachtte norm lagen en daarmee nam het gebruik van de
ceremoniële spade, zoals te verwachten viel, een nog grotere vlucht.
Wat is een ceremoniële spade?
In Nederland kennen we ‘de eerste paal’, ‘de eerste steen’ (die overigens meestal zo’n 50
centimeter of meer boven de grond gemetseld is) en het moment waarop ‘de eerste spade in
de grond’ gaat. Met dit laatste is het Chinese ‘Dong-tu–ritueel’ 動土典禮 [动土典礼 dongtu dainli]
goed vergelijkbaar. Dong Tu 動土
[动土] betekent letterlijk ‘het
verplaatsen van aarde’ en naast
een ritueel waarbij de plaatselijke
Aardgod om vergiffenis wordt
gevraagd voor het verstoren van
zijn rust, worden hem vaak wat
offers gebracht die soms
ingegraven worden. Hiervoor
gebruikt men een ceremoniële
spade. Het gaat hier overigens om
een ‘gewone’ spade of schop
waarvan het blad verguld is (in
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armere streken: voorzien van één lik
goudgele verf) en een paar mooie rode
linten aan de greep.
Voor dit ritueel dient natuurlijk een
gunstige dag en een gunstig uur gekozen
te worden en die worden aan de Chinese
almanak, doorgaans ‘tong sheng’ 通勝 [通
胜] of ‘tong shu’ 通 書 [通书] genoemd,
ontleend. Naast dagen die geschikt zijn
om je haar te laten knippen, een zaak te
openen, een huwelijk te sluiten, te
verhuizen, te verbouwen, offers te brengen of een tempel te bezoeken, zijn er namelijk ook
dagen die gunstig zijn om bouwwerkzaamheden te beginnen.
Zo’n ‘dagselectie’ 擇日 [择日zeri] wordt overigens ook altijd nog extra door een Fengshuimeester ‘gewogen’. Soms is de dag wel goed, maar als er conflicterende invloeden zijn met
bijvoorbeeld de opdrachtgever(s) dan wordt er zorgvuldig verder gezocht naar een beter
moment.
Hoe werkt het?
De ‘werkzaamheid’ van de ceremoniële spade als amulet zit hem in de klankovereenkomst
tussen ‘schop’ of ‘spade’ 鏟子 [铲子 chanzi] en het woord voor ‘geboorte’, ‘een kind
produceren’, ‘voortbrengen’ of ‘geboren laten worden’ 產子 [产子]. Sommige spades blijken
bijzonder krachtig en gaan de hele familie en soms het hele land door; van verre neven naar
ooms en tantes en… met succes.
Als je een jongetje wilt dan leg je de schop met de bolle kant omhoog 反面朝上 (fanmian
chaoshang) onder het bed en als je een meisje wilt dan leg je hem met de holle kant omhoog 正面
朝上 (zhengmian chaoshang). In het eerste geval zou het ook nog helpen als de man aan de
rechterkant van het bed gaat slapen en zijn vrouw links, en in het tweede geval andersom: de
man links en de vrouw rechts.
Natuurlijk zijn er een aantal artsen die geloven dat de zwangerschap alleen maar tot stand is
gekomen dankzij de superieure kwaliteit van hun kliniek en hun zorgvuldige werkwijze. Ook zijn
er boze tongen die beweren dat het wel eens de buurman, die de spade kwam uitlenen, kon zijn
geweest die gezorgd heeft voor het succes. Of de Fengshui-meester 風水地理師 [风水地理师
fengshui dilishi], want die wordt ook vaak om hulp gevraagd.
Deze adviseert meestal ook de
plaats van het bed te veranderen
of zelfs de slaapkamer in een
andere hoek van het huis in te
richten. Zelfs wordt nog wel eens
geadviseerd om tijdelijk van
woning te ruilen met een echtpaar
dat geen enkele moeite heeft
gehad met het krijgen van
kinderen – dit wordt dan ‘Feng
Shui lenen’ 借風水 [借风水 jie
fengshui] genoemd.
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Overigens hebben al deze kunstgrepen gemiddeld na een half jaar resultaat.
Een ander typisch gebruik op Taiwan willen wij hier ook nog noemen: het nemen van een ‘geboorte
van een zoon bad’ 生男湯 [生男汤 sheng nan tang]. Feitelijk gaat het hier om het baden in één van
de tientallen vulkanische heetwaterbronnen die het eiland rijk is. Ook hier spelen Feng Shui en
de almanak weer een belangrijke rol en op een daartoe aangewezen dag en uur neemt men het
bad in water van 40 tot 60 graden Celsius. De oorsprong van dit gebruik ligt in het recente
verleden. Aan het eind van de 19e eeuw werden de eerste heetwaterbronnen in Taiwan populair.
De meeste bronnen liggen in het noorden van het eiland, in de buurt van het plaatsje Beitou 北投,
maar er zijn er ook een aantal bekend die wat meer centraal liggen. De beroemdste daarvan zijn
ongetwijfeld de bronnen van Ku Kuan 谷關 [Guguan 谷关], zo’n 20 kilometer ten oosten van de
stad Taichung 臺中 [台中 Taizhong]. De Japanse Keizer Mutsohito (van de Meiji) en zijn vrouw
zouden in die tijd een bezoek hebben gebracht aan dit oord en toen de keizerin bij thuiskomst
zwanger bleek van een zoon (de latere Keizer Yoshihito), was de reputatie van deze bronnen
nationaal gevestigd.
Over de succescijfers van deze baden kunnen wij u niets vertellen, maar over het algemeen
blijkt het ontspannen en het even niet bezig hoeven zijn met ‘dokteren’ een goed middel om
natuurlijk zwanger te worden.
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