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betekent letterlijk “de Hemel de Aarde”. Het wordt in het Oosten geïnterpreteerd als de schepping van 
de wereld en het begin van de menselijke geschiedenis, en daarom de eerste tul die uitgevoerd wordt 
door beginner. De tul bestaat uit twee gelijke delen, één voor de Hemel, een ander voor de Aarde.  

 

19 bewegingen 
Diagram: kruis 

 
Extra info 
 
Chon = Heaven  Ji = Earth  →  Gecombineerd = Heavenly Lake 
Red = Heaven   Blue = Earth  →   Representeert Koreaans Taoïsme  
 
Taegeuk betekent “Ultimate Reality” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Chon-Ji heeft twee gelijke delen die Heaven en Earth representeren, maar er is een derde deel dat 
Humanity representeert, consistent met het Koreaans symbool Sam Taegeuk. 
 
 

  
 
 
 
 
 
    
 
 
 

 
 
 

 
Geel = Humanity 
 
Sam Taegeuk betekent “Triple Grand Ultimate”.  
 
 
 
 
 

CHON-JI 
 

Sam Taegeuk 8 trigrams (Palgwe) Sam Taegeuk  

Taegeukgi (vlag) 
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Elk van de twee gelijke delen uit Chon-Ji bestaan uit 8 bewegingen, gelijk aan het aantal trigrams in 
the Palgwe. De laatste drie bewegingen zijn gelijk aan het aantal balken van elk trigram, met dus in 
totaal 19 bewegingen (waarvan gedacht wordt dat het 10 kupgraden en 9 dangraden representeert, 
maar dat kan theoretisch niet, omdat in het boek Taekwon-Do uit 1965 maar 8 kupgraden waren 
(groen ontbrak (en rood was destijds bruin). Chon-Ji zou ontwikkeld zijn in Maleisië tussen 1962 en 
1964). 
 
De laatste drie bewegingen bestaan uit één stoot naar voren, en twee naar achteren. Als je de eerste 
stoot naar voren als offensief beschouwd en de twee naar achteren als defensief, dan wordt dit 
weergegeven als een trigram die start met een volledige balk, gevolgd door twee gebroken balken. Dit 
trigram symboliseert “Mountain” in de Palgwe. Chon-Ji is gelegen in de Baekdu berg, en waarvan 
gedacht wordt dat de legendarische ontdekker van Korea Dan-Gun als eerste geleefd heeft. 
 
Interessant is dat vaak de twee gelijke delen verkeerd worden geïnterpreteerd door te denken dat het 
eerste deel de Aarde representeert (door de lage voorarm blok, die naar beneden wijst) en het tweede 
gedeelte de Hemel (door het midden binnenkant voorarm blok die naar boven wijst). Maar het is juist 
andersom: 
 
Blauw (Aarde) = onderaan 
Rood (Hemel) = bovenaan 
Geel (Humaniteit) = in het midden 
  
De blokken wijzen naar Humanity, het midden. Dus het laag voorarm blok wijst naar beneden als het 
naar Humanity wijst. Dus het eerste deel representeert Heaven. Het midden voorarm blok wijst naar 
boven, dus vanaf de aarde naar Humanity, en representeert dus de Earth. 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Humanity 

An palmok kaunde makgi 

Palmok najunde makgi 
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Genoemd naar de beroemde Kwang-Gae-Toh-Wang, de 19e koning van de Koguryo Dynastie, die alle 
verloren territoria, met inbegrip van het grootste deel van Mantsjoerije, heroverde.  
Het diagram van de tul representeert de expansie en het herwinnen van de verloren territoria. De 39 
bewegingen verwijzen naar de eerste twee cijfers van 391 n.C., het jaar dat hij op de troon kwam.  
 
39 bewegingen 
Diagram: T-kruis 
 
 
Extra info:  
 
Koguryo  
 
Geboren in 374 n.C.  
Overleden in 413 n.C. (onbekende reden). Hij werd 39 jaar (net als 391 n.C.; het aantal bewegingen). 
Zijn naam (postuum aan hem gegeven) betekent: “Very Greatest King / Broad Expander of Territory” 
 
Heaven Hand: hij stond tussen zijn manschappen (aan beide kanten) terwijl de vijand tegenover hem 
was. Hij keek uit door zijn handen naar de hemel (om de weersomstandigheden, de positie van de zon 
te bekijken in verband met de planning van een aanval). De vijand kwam eraan en hij “thrust” zijn 
handen uit elkaar om de start van de strijd aan te geven. En vervolgens komen ze in een circulaire 
beweging bij elkaar om aan te geven via de flanken aan te vallen.   
 
2e versie: 
Heaven Hand: hij stond op de berg en keek uit door zijn handen naar de hemel (vragend voor een 
snelle en succesvolle strijd). De vijand kwam eraan en hij “thrust” zijn handen uit elkaar om de start 
van de strijd aan te geven. En vervolgens komen ze bij elkaar om heroverde gebieden te 
symboliseren. 
 

  

KWANG-GAE 
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Is het pseudoniem van Chong Mong Chu (14e eeuw), een bekend dichter.  
Zijn gedicht “Ik zal geen tweede meester dienen, zelfs al word ik 100 keer gekruisigd” is door alle 
Koreanen gekend. Hij was tevens een pionier op het gebied van de fysica. Het diagram representeert 
zijn loyaliteit t.o.v. de koning en het land op het einde van de Koryo Dynastie.  
 
36 bewegingen 
Diagram:  1 horizontale lijn 
 
 
Extra info:  
 
Koryo  
 
Geboren in 1337 n.C.  
Overleden in 1392 n.C. (vermoord) 
Po-Eun betekent: “Hidden Treasure”. 
 
Hij doseerde Neo-Confucianisme aan de Universiteit (was geleerde). Hij stond ter service aan Koning 
U, door wie hij zeer gerespecteerd werd, en had diplomatieke betrekkingen. In deze periode wordt 
generaal Choi-Yong verraden en verslagen door Yi Seong-Gye, waarmee een einde kwam aan de 
Koryo Dynastie. Chong Mong Chu werd nog altijd zeer gerespecteerd en Yi probeerde hem over te 
halen om naar de Yi Dynastie (Joseon Dynastie) over te stappen. Dit weigerde hij en kwam hij met het 
gedicht. Toen het duidelijk was dat hij zich niet zou converteren / overstappen, werd hij vermoord op 4 
april 1392 op de Sonjukkyo brug. Het volledige gedicht: 
 
Though I die and die again a hundred times, 
That my bones turn to dust, whether my soul remains or not, 
Ever loyal to my Lord, how can this red heart ever fade away? 
 
  

PO-EUN 
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Genoemd naar Ge-Baek, een groot generaal in de Baek Je Dynastie (660 n.C.). Het diagram verwijst 
naar zijn strenge en strikte militaire discipline.  
 
44 bewegingen 
Diagram: romeinse I 
 
Extra info:  
 
Baek-Je  
 
Geboren in 612 n.C. (hetzelfde jaar dat Ul-Ji de Sui Chinezen versloeg) 
Overleden in 660 n.C. (overleden in de strijd) 
 
 
In 655 viel de alliantie Baekje + Koguryo → Silla aan. Koning Muyeol van Silla (vader van Moon-Moo) 
vroeg daarom hulp aan de Chinese Tang Dynastie en ze werden terug gedrongen. In 660 was de 
tegenaanval van 50.000 Silla troepen (onder leiding van Generaal Yoo-Sin) en 130.000 Tang troepen. 
Baek-Je was met een minderheid van 5.000. 
 
Alvorens de strijd aan te gaan (die op voorhand verloren was), vermoordde zijn eigen vrouw en 
kinderen zodat ze niet in de handen van de vijand vielen (“I would rather die than to be a slave of the 
enemy). Hij verloor de strijd (The battle of Hwangsan Field) tegen Generaal Yoo-Sin. Baekje werd 
geannexeerd door Silla.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GAE-BAEK 
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is het pseudoniem van Son Byong-Hi, de leider van de Koreaanse onafhankelijkheidsbeweging op 1 
maart 1919. De 45 bewegingen verwijzen naar zijn leeftijd, waarop hij de naam Dong Hak (Oriental 
Culture) veranderde in Chondo Kyo (Heavenly Way Religion) in 1905. Het diagram van de tul 
representeert zijn onbedwingbare geest, toen hij zich opofferde voor zijn land.  
 
45 bewegingen 
Diagram: romeinse I 
 
 
Extra info:  
 
Sam-Il Movement  
 
Geboren in 1861 n.C.  
Overleden in 1922 n.C.  
 
Son Byong-Hi sloot zich in 1884 aan bij Dong Hak religie, die vocht tegen de corruptie van de Joseon 
overheid en keizer Gojong (Dong Hak Revolution in 1894). De keizer haalt de Chinezen erbij tot 
ongenoegen van de Japanners. China en Japan vechten het uit op Koreaans grondgebied, tot dat in 
1895 het Japan-China Verdag gesloten wordt. Het einde van de Joseon Dynastie is een feit in 1897 
en het begin van de “Korean Empire.” In 1897 werd Son Byong Hi de derde leider van Dong Hak. 
Leden van Dong Hak werden ernstig vervolgd door de Japanse overheid. Om de religie te 
moderniseren veranderde hij de naam in 1905 naar Chondo Kyo. In dat jaar tekent keizer Gojong een 
verdrag met Japan, “Protectorate Threaty”. In 1910 werd Korea geannexeerd door (“Annexation 
Threathy”), waarmee een einde kwam aan de “Korean Empire” en het begin was van Koloniaal Korea 
(tot 1945). Sinds de annexatie in 1910 wenste Son Byong Hi vrijheid en onafhankelijkheid en richtte 
een onafhankelijkheidsbeweging in de periode tot 1918. Hij was één van de 33 patriotten (zie Sam-Il) 
die “March 1st Movement” leidden. Tijdens een periode van rouw om de dood van keizer Gojong, 
riepen ze de onafhankelijkheid uit tijdens een vreedzaam protest, maar de Japanners onderdrukten dit 
en er vielen 7500 doden. Song Byong Hi werd gearresteerd net als 47000 anderen. Hij werd 
vrijgelaten uit de gevangenis omdat hij ziek was. Hij werd nog zieker en stief in 1922. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUI-AM 
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is het pseudoniem van Generaal Kim Duk Ryang, die leefde tijdens de Yi Dynastie in de 14de eeuw. 
De tul eindigt met een linkse aanval als symbool voor zijn tragische dood op 27 jaar in de gevangenis, 
alvorens volledig tot ontwikkeling te zijn gekomen. 
 
52 bewegingen 
Diagram: T 
 
 
 
Extra info:  
 
Yi Dynastie 
 
Geboren in 1567 n.C.  
Overleden in 1596 n.C. (29 jaar ipv 27 jaar) 
 
 
Kim Duk-Ryang werd boren als boerenzoon in 1567. Tijdens de invasie in 1592 van de Japanners 
(geleid door Hideyoshi Toyotomi), werd hij benoemd tot generaal. Op het land hadden ze moeite te 
vechten tegen de 300.000 Japanse troepen, terwijl op zee de zeemachten van Admiraal Yi Soon-Sin 
succesvol waren. Hij raakte verwikkeld in rivaliteiten van het hof en werd in 1595 gearresteerd in 
verband met het doden van een slaafmeisje. Door zijn succes op het slagveld is de Koning tussen 
gekomen en sprak hem vrij via een Koninklijk Besluit. In 1596 werd hij vermoord (door vergiftiging of 
martelingen), omdat hij te maken zou hebben met de Yi Mong-Hak opstand. Dit klopte echter niet en 
na zijn dood werd hij van alle beschuldigingen vrijgesproken door de koning in de 1681. 
  

CHOONG-JANG 
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is het filosofisch idee dat de mens meester is over alles en alles beslist, m.a.w. dat de mens meester 
is van de wereld en zijn eigen lotsbestemming. Dit idee is ontstaan in Baekdu Mountain, symbool voor 

de geest van het Koreaanse volk. Het diagram stelt de Baekdu Mountain voor. 
 
45 bewegingen 
Diagram: Baekdu special 
 
 
Extra info:  
 
Zelfvoorzienendheid 
 
Ontstaan in +/ 1920 (?)  
 
 
Er valt veel over te zeggen over Juche, in verband met de eerste Noord-Koreaanse leider Kim Il-
Sung, die dit idee (op zijn eigen manier) wilde bewerkstelligen in Noord-Korea. Er wordt gezegd dat hij 
zelf dit idee ontwikkelde en voor het eerst gebruikte in een toespraak in 1955. Andere bronnen 
vermelden dat het idee al bestond. 
 
Binnen de Juche filosofie staat het individu niet centraal, maar het volk. Chajusong is een belangrijk 
onderdeel van de Juche-ideologie waarop Noord-Korea is gebaseerd. Het staat voor 
onafhankelijkheid, want de mens moet meester zijn over zichzelf, de natuur en de toekomst. 

Chajusong wordt beïnvloed door creativiteit en zelfstandigheid. 
 
Volgens de traditionele filosofie wordt de mens heel erg beïnvloed door zijn instincten. De mens is als 
het ware machteloos. Juche (en daarmee ook Chajusong) doorbreekt dit. Volgens dit kernbegrip is de 
mens onafhankelijk, bewust van zijn omgeving en creatief. Dit zijn allemaal noodzaken om de 
toekomst te kunnen scheppen. Als de mens dit doet, dan komt hij in een hoger niveau terecht.  
 
Kim Jong-il beschreef Chajusong als volgt: 
 

“Chajusong is een geestesgesteldheid van de mens die verlangt een onafhankelijk leven te 
leiden, meester van de wereld en zijn eigen toekomst te zijn. Creativiteit is een 
geesteshouding van de mens om de wereld te veranderen en zo doelgericht zijn eigen 
toekomst te scheppen, terwijl bewustzijn een gevolg is van de mens dat al zijn activiteiten 
bepaalt, gericht op begrip en hervorming van de wereld en zichzelf.” 

 
De versie van Kim Il-Sung zou in 1955 aanvankelijk met Juche bedoelen: 'de proletarische revolutie is 
er voor het volk en de massa moet worden geleid door een Grote Leider'. In de jaren zeventig volgde 
een uitbouw van Juche, het Juche-idee: 'De Grote Leider is als een 'vaderfiguur' voor het volk en leidt 
het volk. 
 
In 1983 werd Ko-Dang vervangen door Juche. Ko-Dang is het pseudoniem van Cho Man-Sik, een 
voormalige politiek rivaal van Kim. De ITF zou gesponsord worden door Noord-Korea en daarom kon 
de naam Ko-Dang niet blijven.  
 
Er worden relaties gesuggereerd tussen de beginhouding van Juche en de houding die de leider vaak 
aannam of werd afgebeeld. Tevens staat er een Juche toren van 170 m hoog in Pyongyang, gebouwd 
in 1982 voor de 70ste verjaardag van Kim Il-Sung.  

JUCHE 
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Duidt de historische datum aan van de onafhankelijkheidsbeweging van Korea die begon in het hele 
land op 1 maart 1919. De 33 bewegingen staan voor de 33 patriotten die de beweging hadden 
gepland.  
 
33 bewegingen 
Diagram: kruis 
 
 
 
Extra info:  
 
Sam-Il Movement  
 
Zie ook Eui-Am (Son Byong Hi) 
 
Betekent letterlijk de “Three One Movement” die de datum 1 maart 1919 aanduid, en soms ook 
genoemd “March 1st Movement”. 
 
Door het tekenen van het “Protectorate Threaty” in 1905 werd Korea een protectoraat van Japan. In 
1910 werd Korea geannexeerd door (“Annexation Threathy”) Japan. Door het onderdrukkend karakter 
en het harde bewind van de Japanners, vormden veel Koreanen verzetsbewegingen, ook in het 
buitenland (Ahn Chang-Ho (zie Do-San) in de VS).  
 
Son Byong Hi (zie Eui-Am) richtte een niet-gewelddadige onafhankelijkheidsbeweging in de periode 
tot 1918. Tijdens de Paris Paece Conference in januari 1919, speechte de toenmalig president 
Woodrow Wilson over vrijheid. Tijdens een periode van rouw om de dood van keizer Gojong, werd er 
gepland om op 1 maart de “Korean Declaration of Independence” te presenteren door 33 patriotten 
aan het Koreaans volk en de Japanse authoriteiten. Tijdens een meeting ervoor, tekenden de 33 
patriotten de Verklaring, stuurden een kopie naar de Japanse gouverneur-Generaal van Korea, en 
belden ze de politie om deze te informeren wat ze gedaan hadden. Niet kort daarna werden ze alle 33 
gearresteerd.  
 
De Verklaring werd in het publiek voor gelezen op verschillende plaatsen in het land, en protesten, 
manifestaties en demonstraties ontstonden met in totaal 2 miljoen Koreanen. Het leger en de marine 
moesten erbij gehaald worden om de vreedzame demonstraties hardhandig en brutaal te 
onderdrukken. 7.500 Koreanen werden vermoord, 17.000 gewond en 47.000 gearresteerd.  
 
Op 13 april 1919 werd in Shanghai de “Provisional Government of the Republic of Korea” opgericht, 
waar Ahn Chang-Ho en Syngman Rhee deel van uit maakten. Syngman Rhee werd Zuid-Korea’s 
eerste president in 1945 en was de president die de naam Taekwon-Do goedkeurde.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SAM-IL 
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Is genoemd naar de generaal Kim Yoo Sin, een bevelhebbende generaal tijdens de Silla dynastie. De 
68 bewegingen verwijzen naar de laatste 2 cijfers van het jaar 668 na Christus, het jaar dat Korea 
verenigd werd. De beginhouding staat voor een zwaard getrokken vanaf de rechterzijde liever dan 
vanaf de linkerzijde. Dit geeft symbolisch Yoo Sin’s fout aan om volgens de orders van de koning, te 
vechten met vreemde strijdkrachten tegen het eigen volk. 
 
68 bewegingen 
Diagram: romeinse I 
 
 
Extra info:  
 
Silla  
 
Geboren in 595 n.C. 
Overleden in 673 n.C. (ziekte, 79 jaar) 
 
Yoo-Sin was geboren als kleinzoon van de koning. Zijn vader was een generaal in het Silla leger. Hij 
werd op zijn 15e Hwa-Rang krijger. In 628 (34 jaar oud) werd Kim Yoo-Sin bevelhebbende generaal 
van Silla’s gewapende strijdkrachten, na zichzelf bewezen te hebben in vele strijdslagen tegen Baek-
Je. Hij was “blood brother” met de latere Koning Muyeol (koning van 654 tot zijn dood in 661), die met 
zijn zus trouwde. De latere koning Moon-Moo is de zoon van koning Muyeol en zijn zus. Yoo-Sin is 
dus de oom van Moon-Moo. Koning Muyeol had altijd al goede relaties onderhouden met de Tang 
keizer Gaozong, en vroeg om zijn hulp toen in 655 Silla aangevallen werd door de Baekje-Koguryo 
alliantie. Yoo-Sin versloeg samen met de Tang generaal Ge-Baek van Baekje dynastie in 660. Toen 
Koning Muyeol overleed in 661, werd Moon-Moo koning en Yoo-Sin diende verder onder hem. Met 
geannexeerd Baekje en de Tang strijdkrachten vielen ze in 661 Koguryo aan, maar dit was zonder 
succes. Koguryo was wel zeer verzwakt en in 668 nog niet volledig hersteld. Ze deden nogmaals een 
aanval en versloegen Koguryo. Ze verenigden hierbij de drie koninkrijken en een “Unified Silla” 
ontstond. 
 
Yoo-Sin wordt beschouwd als de drijvende kracht achter de vereniging van Korea en is de 
beroemdste van alle generaals van de “unification wars”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

YOO-SIN 
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Is genoemd naar generaal Choi Yong, premier en “Commander in Chief” van de gewapende 
strijdkrachten tijdens de Koryo dynastie in de 14e eeuw. Choi Yong werd gerespecteerd voor zijn 
trouw, patriotisme en nederigheid. Hij werd geëxecuteerd door zijn ondergeschikte commandanten die 
werden geleid door generaal Yi Sung Gae, die later de eerste koning van de Lee dynastie werd. 
 
46 bewegingen 
Diagram: kruis 
 
 
Extra info:  
 
Koryo  
 
Geboren in 1316 n.C. 
Overleden in 1388 n.C. (onthoofd) 
 
Kwam van een goede familie maar had een simpele levensstijl. Als jongeman ging hij bij het leger en 
klom snel op in de ranken. Hij kreeg het vertrouwen van zijn manschappen zijn koning tijdens 
verschillende slagvelden tegen de Japanners.  
In 1388 groeide de macht van de Ming Dynastie in China en een van hun gezanten reisde naar Koryo 
om eerder veroverde gebieden terug te eisen. Generaal Choi was anti-Ming en hij overtuigde Koning 
U (zie Po-Eun) om de Ming aan tevallen onder leiding van zijn ondergeschikte generaal Yi Seong-
Gye. Deze was niet anti-Ming maar volgde in eerste instantie wel zijn orders op en marcheerde 
richting het Ming leger. Echter toen hij zag hoe groot de strijdkrachten waren, en na verschillende 
alternatieven af te wegen (o.a steun van ministers in het paleis), keerde hij om. Dit staat bekend al de 
“Wihwa Retreat.”   Dit werd gezien als verraad tegen de koning en bij terugkeer naar het paleis ging 
Generaal Choi generaal Yi tegemoet. Hij verdedigde het paleis, maar verloor en generaal YI nam 
controle over het paleis. Hij onttroonde Koning U en verving hem door Koning U’s eigen zoon, Prins 
Chang. Hij nam zelf volledige controle over het leger. Generaal Choi werd verbannen naar Goyang 
(een stadje net buiten de hoofdstad). Later in 1388 werd hij veroordeeld tot executie door onthoofding. 
Een jaar later werden ook Koning U en Koning Chang (9 jaar oud) geëxecuteerd. Toen heeft Generaal 
Yi nog een tijdje een andere koning geïnstalleerd, totdat hij zelf de troon nam in 1392. Daarmee 
eindigde de Koryo Dynastie voorgoed en werd Yi de eerste koning van de Joseon Dynastie (of Yi 
Dynastie). Deze duurde van 1392 t/m 1897 (zo’n 500 jaar). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHOI-YONG 
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Yon-Gae is genoemd naar een beroemde generaal tijdens de Koguryo dynastie, Yon Gae Somoon. 
De 49 bewegingen verwijzen naar de laatste twee cijfers van het jaar 649 na Christus, het jaar dat hij 
de Tang dynastie dwong Korea te verlaten, nadat hij bijna 300.000 van hun troepen had 
vernietigd/verslagen bij Ansi Sung. 

 
49 bewegingen 
Diagram: kruis 

 
 
Extra info:  
 
Koguryo  
 
Geboren in 603 n.C. 
Overleden in 666 n.C. (natuurlijke dood) 
 
Generaal Yon-Gae werd geboren als zoon van de eerste Minister. Hij werd de Gouverneur van de 
Westelijke provincie van Koguryo. Yon-Gae was een zeer controversiële personage. Sommige 
traditionele historici zien hem als een machtige, controversiële militaire dictator die de koning niet 
gehoorzaamde en basis lag voor de reden dat Koguryo uit elkaar viel in 668 door onnodig de Tang uit 
te dagen. 
 
Toen Yon-Gae voor de Koning Yeong-Nyu te machtig was geworden in 642 (tevens Gouverneur van 
de Oostelijke provincie), wilde de koning hem, samen met andere hofleden, laten vermoorden. Maar 
dit nieuws werd gelekt aan Yon-Gae. Hij zette een hinderlaag op; hij organiseerde een banket ter 
viering van zijn nieuwe positie en nodigde machtige adelheren uit die hij en zijn troepen vermoordden 
op weg naar het banket. Op het paleis versloeg hij de bewakers en onthoofdde de koning. Hij zette het 
neefje van op de troon (koning Bo-jang) en had vanaf toen de hoogste rang onder de koning. Zijn 
ambitie was om Silla te annexeren. Hij was militair en politiek leider van Koguryo tot aan zijn dood. 
 
Sommige historici zien hem toch als de grootste held van de Koreaans geschiedenis, omdat hij veel 
tegen de Chinese Tang dynastie vocht (er waren constant invasies van de Tang (al dan niet samen 
met Silla), bijv. 645, 661, 662 en 667). Zijn honger naar macht kwam volgens hen voort dat hij voor 
Koguryo een hardere houding tegen de Tang wilde aannemen, die toch wel Koguryo binnen wilden 
vallen. 
 
Feit is dat tijdens zijn “regeer”-periode, noch Silla, noch Tang Koguryo succesvol hebben kunnen 
binnenvallen (ook de aanvallen van 661 en in 662 mislukten). Maar hierdoor was de bevolking en de 
economie wel zeer verzwakt. Na zijn dood veroverde Silla (in opdracht van Moon-Moo, onder de 
leiding van “unificatie Generaal Yoo-Sin, samen met de Tang) dan toch Koguryo en was de hereniging 
een feit.  
 
Ansi Sung = Ansi Fortress 
Het getal van 300.000 Tang troepen wordt betwist, het waren er waarschijnlijk eerder 170.000 tegen 
100.000 Koguryo troepen. 
 
 
 
 
 

 
 

YON-GAE 
 



 
                Werkdocument:  ITF Tuls - een chronologische samenvatting                                                juli 2018, Bob Wigman 

 
 
Ul-Ji is genoemd naar Generaal Ul-Ji Moon Dok die Koguryo succesvol had verdedigd tegen een 
Tang invasie strijdmacht van bijna één miljoen soldaten geleid door Yang Je in 612 na Christus. Ul-Ji 
heeft door middel van “hit and run” - guerrilla tactieken een groot percentage van die strijdmacht 
verslagen. Het diagram representeert zijn achternaam. De 42 bewegingen representeren de leeftijd 
van Choi Hong Hi toen hij de tul ontwierp. 

 
42 bewegingen 
Diagram: Z 
 
 
 
Extra info:  
 
Koguryo  
 
Geboren in midden 6e eeuw n.C. 
Overleden in rond 612-618 n.C.  
 
In de 6e eeuw was Koguryo een machtig en oorlogszuchtig koninkrijk. Ze waren constant in oorlog met 
de Chinezen en de andere twee koninkrijken. In 589 slaagde de Sui dynastie erin om China te 
herenigen na de val van de Han Dynastie 300 jaar eerder. In de eerste jaren na 589 leefden de Sui en 
Koguryo in vrede naast elkaar, zij het wel zeer onzeker. De Sui wilden het grootste gedeelte van Asia 
domineren, maar de Koreaanse Koninkrijken gaven zich niet gewonnen. De Sui waren ook verwikkeld 
in verschillende conflicten, onder andere met de Turken. Koguryo lag het dichtste bij de grens met 
China en in 597 lanceerde Koguryo kleine aanvallen net over de grens met China (sommige met een 
alliantie met de Turken). Als antwoord daarop probeerde de Sui Koguryo binnen te vallen, maar dit 
mislukte door een tyfoon. In de jaren erna hebben ze dit nog meerdere malen geprobeerd, maar elke 
keer verloren ze de strijd tegen Koguryo en rond 604 hadden ze 90% van hun strijdkrachten verloren. 
In 604 overleed Sui Keizer Wen en werd opgevolgd door Keizer Yang, die her keizerrijk herstelde (hij 
bouwde de “Grand Canal” die het noorden met het zuiden van China verbond). 
 
Veldmaarschalk Ul-Ji werd te hulp geroepen nadat keizer Yang Koguryo binnenviel in 612 (met in 
totaal 1.133.800). Ul-Ji gebruikte de schijn van terugtrekking, misleiding en aanval. Toen de Sui 
troepen (305.000 man) dichterbij Pyongyang kwamen, steeds verder weg van hun 
bevoorradingscentra, vielen ze in de hinderlaag van Ul-Ji en werden ze aan alle kanten aangevallen. 
Er wordt gezegd dat er maar 2700 soldaten terug hun weg vonden naar hun Chinese basis. Dit is 
gekend als de “Battle of Salsu.”  
 
Het verhaal gaat dat Ul-Ji tijdens het regenseizoen een dam had laten maken bij de Salsu rivier, 
waardoor het water daar ondiep was. Toen de Sui troepen passeerden, werd de dam vernietigd 
waardoor al het water de troepen verraste en bijna in één keer de hele vloot weggevaagd werd. De 
winter brak aan na deze battle en de Sui waren gedwongen zich terug te trekken. De Sui Dynastie 
begon uit een te vallen en om zijn macht terug te winnen, probeerde keizer Yang  nog tweemaal 
Koguryo binnen te vallen, maar het eindige net zo slecht. Dit leidde tot interne rebellie in China en in 
618 werd de Sui Dynastie vervangen door de Tang Dynastie. Kort hierna overleed Ul-Ji. 
 

 
 
 
 
 
 
 

UL-JI 
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Moon-Moo eert de 30ste Koning van de Silla Dynastie. Zijn lichaam werd vlakbij de Dae Wang Am 
(“Great King’s Rock”) begraven. Volgens zijn wil, werd zijn lichaam in de zee geplaatst “waar mijn ziel 
voor altijd mijn land zal verdedigen tegen de Japanners”. Er wordt gezegd dat de Sok Gul Am (“Stone 
Cave”) gebouwd werd om zijn tombe te bewaken. De Sok Gum Am is een goed voorbeeld van de Silla 
Dynastie cultuur. De 61 bewegingen van deze tul symboliseren de laatste twee cijfers van het jaar 661 
n.C., toen Moon-Moo de kroon besteeg.  

 
61 bewegingen 
Diagram: Kruis 

 
 
Extra info:  
 
Silla  
 
Geboren in 626 n.C. 
Overleden in 681 n.C. (ziekte) 
 
Moon-Moo werd geboren als prins Beom-Min, zoon van Koning Muyeol (654-661) en koningin Mun-
Myeong. De koningin was de jongere zus van generaal Kim Yoo-Sin, en dus was Yoo-Sin de oom van 
Moon-Moo. Koning Muyeol was bevriend met de Tang keizer Gaozong en prins Beom-Min onderhield 
goede diplomatieke relaties met de Tang, ook na de dood van zijn vader in 661. Zijn naam veranderde 
bij het bestijgen van de troon naar Moon-Moo. In 660 versloeg Yoo-Sin generaal Ge-Baek en Baekje 
werd geannexeerd. Met hulp van de Tang probeerde Moon-Moo Koguryo (onder leiding van Koning 
Bo-Jang) te veroveren, maar dit mislukte. Koguryo was wel zeer verzwakt en in 668 nog niet volledig 
hersteld. Toen ze in 668 nogmaals een aanval deden en Koguryo versloegen, werd Moon-Moo de 
eerste koning van een “Unified Korea”.  
 
Het bondgenootschap Silla-Tang viel daarna uiteen, want de Tang wilden uitbreiden en domineren. 
Vanaf 674 vielen ze gedeeltes van het nieuwe verenigd Korea aan. Moon-Moo verdedigde deze 
succesvol met hulp van verzetsgroepen tegen de Tang uit het Koguryo gebied. Toen de Tang wilden 
uitbreiden, installeerden ze een “Protectorate General’s Office” op Silla gebied. De laatste Koguryo 
koning Bo-Jang kreeg een post als gouverneur, maar werd uiteindelijk verbannen, omdat hij 
opstanden tegen de Tang hielp organiseren, met de hoop zijn oud Koninkrijk te doen herleven.  
 
In 679 trekken de Tang zich terug uit Silla. De Tang hadden op eigen grondgebied te maken met 
zware opstanden van de Turken. Keizer Gaozong realiseerde zich dat hij zijn strijdkrachten beter niet 
uitbesteedde aan gebied overzee, als hij de problemen thuis wilde oplossen.  
 
Op zijn ziektebed in 681, voordat hij overleed, droeg Moon-Moo de kroon over aan zijn zoon (koning 
Sin-Moon). De woorden die hij gezegd zou hebben: 
 
“A country should not be without a king at any time. Let the Prince have my crown before he has my 
coffin. Cremate my remains and scatter the ashes in the sea where the whales live. I will become a 
dragon and thwart foreign invasion.” 
 
De as werd in de zee uitgestrooid naast Dae Wan Am. Koning Sin-Moon overleed in 692, en het 
Verenigd Silla bestond nog zo’n 2 eeuwen. Daarna ontstond weer (terug) 3 koninkrijken, en deze 
periode werd de “Later Three Kingdoms Period” genoemd (met Silla, Baekje en Koruryo). Koruryo was 
het dominante koninkrijk en begin 10e eeuw werd Koning  Gung-Ye van zijn troon geworpen door 
Generaal Wang-Geon. Hij hernoemde het koninkrijk tot Koryo en werd bekend als koning Taejo die de 
Koryo Dynastie oprichtte in 918. In 936 werden Silla en Baekje geannexeerd, en werd het land weer 
opnieuw verenigd. De Koryo Dynastie duurde zo’n 500 jaar tot 1392.  

MOON-MOO 
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