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Voorwoord 

“ Ik kan verklaren en nog eens verklaren wat Aikido inhoudt, maar 

om te begrijpen wat ik zeg moet een persoon oefenen, om Aikido 

te ervaren. Eerst oefenen en daarna luisteren naar de 

verklaringen.”  Morihei Ueshiba, Takemusu Aiki V 

 

In dit boekje zal ik zowel de spirituele als de fysieke kant van Aikido 

belichten, zoals die door de schepper ervan, Morihei Ueshiba (1883-

1969), zijn verwoord in zijn gebundelde voordrachten Takemusu Aiki, 

Aiki Shimbun, in zijn geschrift Budo en in zijn verzamelde uitspraken. 

Aikido is een relatief moderne krijgskunst die momenteel beoefend 

wordt in 140 van de bijna 200 erkende onafhankelijke landen.1 

Ueshiba was van jongs af aan zeer geïnteresseerd in spiritualiteit, 

vereerde dagelijks de goden, beoefende ascese en andere 

zuiveringsrituelen, en sloot zich in 1920 aan bij Omotokyo, een 

moderne Shintoïstische stroming. In Aikido nam hij ideeën en 

religieuze gebruiken op uit de belangrijke Japanse religies als 

Daoïsme, Boeddhisme en Shinto.2 Dat merkt men onmiddellijk als 

men zijn geschriften leest. 

De voordrachten van Ueshiba zijn niet altijd gemakkelijk toegankelijk, 

onder meer vanwege hun abstractieniveau, het figuurlijke gebruik 

van taal met veel metaforen en allegorieën, en de soms esoterisch 

aandoende verwijzingen naar elementen uit Japanse religieuze 

voorstellingen, waarvan buiten Oost-Azië bij Aikidobeoefenaren 

meestal elke kennis ontbreekt. Als auteur maakt hij het zijn lezers 

bovendien niet gemakkelijk door een gebrek aan systematiek in de 

presentatie van zijn gedachten. Hij springt nogal eens van de hak op 

de tak, waardoor hij zijn beschouwingen over een onderwerp niet 

altijd afmaakt. Zodat aan zijn betogen soms moeilijk een touw vast te 

knopen lijkt. Het zijn geen evenwichtige uiteenzettingen erop gericht 

om oningewijden aan de hand mee te nemen om hen zo enigszins 
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vertrouwd te maken met de diepere achtergronden van Aikido. 

Sterker nog, soms klinkt hij eerder als een kanselprediker die mensen 

vermaant dit te doen en dat te laten. Dit brengt belangstellenden 

ertoe om zijn teksten vaak al na enkele bladzijden terzijde te leggen. 

De veelheid en diversiteit maken het moeilijk om de samenhang te 

zien en tot de kern van zijn visie door te dringen. 

Met mijn uiteenzettingen wil ik die belangstellenden te hulp komen 

door Ueshiba’s gedachten - die zeker niet zo onsamenhangend zijn 

als op het eerste gezicht lijkt - op een toegankelijke wijze weer te 

geven. Zijn metafysica en de betekenis ervan voor zijn Aikido zal ik 

hier op een systematische manier beschrijven en ik zal laten zien hoe 

zijn ideeën logisch en inhoudelijk verbonden zijn met de uitvoering 

van Aikidotechnieken zoals hij dit voorstaat. Ook zijn visie op Aikido 

als vorm van zuivering van lichaam en gemoed en de daarmee 

verbonden existentiële en maatschappelijke missie, zal ik 

verduidelijken. 

    * 

Morihei Ueshiba, ook O’Sensei – de grote leraar – genoemd, was een 

prominent beoefenaar van de Japanse krijgskunsten. Vanuit 

jarenlange oefening in vele stijlen ontwikkelde hij in de jaren twintig 

en dertig van de vorige eeuw een geheel nieuwe stijl, die hij in 1942 

officieel met Aikido - Weg van Harmonie – aanduidde,3 om haar 

principieel van de andere krijgskunsten te onderscheiden. Aikido was 

voor Ueshiba niet alleen maar een gevechtstechniek. Geïnspireerd 

door misogi, zuiveringsceremoniën uit Shinto, zag hij Aikido ook als 

een methode om lichaam en gemoed te zuiveren.4 Aanwijzingen voor 

de uitvoering van Aikidotechnieken ondersteunt O’Sensei met 
metafysische uitspraken over het wezen der dingen achter de 

verschijnselen. Hieruit leidt hij instructies af, niet alleen voor de 
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adequate uitvoering van Aikido, maar ook voor de onderlinge 

omgang tussen mensen, zodat zij leren vreedzaam samen te leven, 

conflicten te vermijden en oorlogen te voorkomen. Die uitwerking 

van het spirituele naar het veel concretere handelen in een 

krijgskunst maakt zijn metafysische opvattingen interessant. Dit is 

geen intellectuele bellenblazerij: hij ontvouwt een abstracte, 

speculatieve visie en operationaliseert die vervolgens naar 

voorschriften voor een gevechtstechniek. Voor het treffen op de mat, 

maar ook voor de onderlinge omgang in de samenleving. 

Aikido maakt in het pareren van een aanval nooit gebruik van fysieke 

kracht omdat dit altijd tegenkrachten oproept. Anders zou men wat 

men aan krachten heeft te weerstaan door eigen toedoen juist groter 

maken. Voor O’Sensei is die vorm van verweer een doodlopende 
weg. Aangestuurd door ki - een bewegingsenergie - legt men zich in 

zijn krijgskunst daarentegen toe op het harmonisch herleiden en 

neutraliseren van de agressieve uiting. Natuurlijke bewegingen 

worden benut. Dat maakt het mogelijk om een agressieve aanval 

geweldloos te pareren. In een dojo kan men zich hierin, door 

intensieve training, toegewijd ontwikkelen. Ueshiba koos er heel 

bewust voor om van Aikido geen wedstrijdsport te maken.5 

Competitie in Aikido verbood hij expliciet.6 De egocentrische 

opstelling, conditio sine qua non om te kunnen winnen, staat voor 

hem haaks op de essentie van Aikido en op wat als grondhouding 

voor een individu vereist is om de levenstaak te volbrengen. De 

neiging tot die verkeerde houding moet niet alleen niet worden 

gevoed, men moet er volledig vanaf. Met Aikido kan iedere 

beoefenaar zichzelf daarin proberen te hervormen.7 

Ai-ki vormt de hoofdmoot van de naam Aikido, waarbij do - de 

mentale Weg - verwijst naar het pad dat de beoefenaar moet gaan 

om zich de passende houding en technieken eigen te maken. Ai 
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wordt meestal opgevat als harmonie. In zijn geschriften kiest 

O’Sensei echter vaak voor het oude logografische teken voor Ai dat 

‘liefde’ betekent, in plaats van voor het karakterteken waarmee 

‘harmonie’ wordt aangeduid.8 De Liefde, als universele kracht in de 

schepping, staat voor hem dus centraal, ook al heeft dit 

fundamentele begrip concreet in Aikido de verschijningsvormen van 

harmonie en harmoniseren.9 Dit is ook in lijn met Ueshiba’s opvatting 
dat dit ten grondslag ligt aan alle Japanse krijgskunsten. Niet voor 

niets moest iedere beoefenaar weten dat het eerste karakterteken 

van Budo neerkomt op ‘het stoppen van de speer’,10 als indicatie voor 

een streven naar geweldloosheid. Ki, de tweede lettergreep in Aikido, 

verwijst naar de energiestromen die in het universum werkzaam zijn. 

Ki is als energiestroom ook vrij te maken of op te wekken in het 

individu zelf - door als mens de eigen ki te verbinden met de 

kosmische energie Ki. Dit is de bron van de schepping, van creativiteit 

- zonder ki geen Aikido.11 De combinatie Ai-ki betekent dus onder 

meer harmonie van ki. Kisshomaru, zoon en opvolger van Ueshiba, 

wees er later op dat O’Sensei met Ai-ki ook doelde op het verenigen 

van de ki-energieën en dat zijn vader met Ai-ki verwees naar de ki-

energie van Liefde en mededogen. Het ontwerp op de kaft van dit 

boek toont de karakters voor Harmonie in grijs en voor Liefde in 

zwart. 

Aikido is voor O’Sensei een rituele praktijk, gemotiveerd vanuit een 

diep doorleefde levensbeschouwing, die een mens 

bewustzijnsverruiming, transformatie en verheffing kan brengen.12 

Hij trainde zijn leerlingen in een dojo, een gewijde ruimte met een 

Shinto-altaar. Hij bouwde er zelf ook verscheidene, en wijdde die 

volgens Shinto-rituelen in. De dojo was voor Ueshiba een van de 

buitenwereld afgezonderde, sacrale ruimte, een serene wijkplaats in 

een door het materialisme gedomineerde cultuur waarin respect en 
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aandacht voor het geestelijke bijna geheel verdwenen is.13 Hier kon 

men zich, los van aardse en dagelijkse beslommeringen, richten op de 

beoefening van Budo in een omgeving waar men zich respectvol naar 

elkaar gedroeg.14 

De verstilde sfeer van de dojo kan mensen helpen om boven hun 

individuele ik uit te stijgen, aldus O’Sensei, zodat zij zich in hun 
technieken op een natuurlijke wijze kunnen gaan bewegen.15 De 

karakters voor dojo geven aan dat dit een plaats is waar men zich 

oefent om de Weg te gaan. Ueshiba was dan ook diep geschokt toen 

bleek dat onder de vele dojo’s in Japan er maar weinig waren met 

een gewijd altaar. Moderne mensen schenen dus te menen, 

concludeerde hij, dat men zich in Budo kon bekwamen door alleen 

maar bewegingen te oefenen - wat hij pertinent onjuist vond. 

Oefenruimtes zonder altaar zou men net zo goed fabrieken kunnen 

noemen, stelde hij afkeurend.16 

Aikido zelf draagt ook de sporen van religieuze tradities omdat 

O’Sensei er inzichten en gebruiken uit die tradities in opnam.17 Hij 

stelt zelfs expliciet dat Aikido voortkomt uit zuiveringsceremonieën 

voor de goden.18 Dat dieper inzicht in het Zijn volgens zijn 

opvattingen mede via het lichaam wordt bereikt - en niet uitsluitend 

via intellectuele schouwing, zoals vaak in Westerse culturen - hoeft 

niet te bevreemden. In Aziatische culturen wordt het lichaam, geleid 

door de geest, vaker gebruikt om het bewustzijn te veranderen en de 

persoonlijkheid te transformeren. Om zo, vrijgemaakt van allerlei 

belemmeringen, via gewaarwording en verlichting volledig anders 

georiënteerde kennis op te doen.19 

Aikidotechnieken onthullen in hun uitvoering volgens O’Sensei het 
wonderbaarlijke functioneren van kototama, het complex van 

vibraties en resonanties dat de basis is van alle verschijnselen in het 


