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Het unieke van Aikido  
  
Aikido is in wezen een moderne manifestatie van de eeuwenoude Japanse 
martiale kunsten (Budo). Wat orthodox is aan Aikido is het gegeven dat 
Aikido de spirituele en martiale traditie van het oude Japan in zich 
herbergt.  
Dit wil niet zeggen dat Aikido blindelings de traditie van de oude martiale 
kunsten volgt en de originele vorm hiervan in de wereld van vandaag 
louter behoed en handhaaft.  
De oude martiale kunsten zijn een culturele en historische erfenis. Ze 
vinden hun oorsprong op het slagveld ten tijde van burgeroorlogen; later  
zijn ze geformaliseerd tot Budo: de weg van martiale kunsten.  
Dit was in de Tokugawa periode, (1603 - 1868).  
Het is belangrijk om deze martiale kunsten hun juiste plaats te geven. In hun originele vorm 
zouden ze nu, voor ons mensen in deze moderne wereld, onacceptabel en absoluut niet op hun 
plaats zijn. In het geval van Japan begint deze moderne wereld in 1868, met het herstel van 
het keizerschap. 
 
De grondlegger van Aikido, MORIHEI UESHIBA, werd geboren op 4 december 1883.  
Hij leefde dus in een tijd waarin Japan grote veranderingen onderging.  
Hij gaf zichzelf de opdracht om een krijgskunst te vestigen die tegemoet zou komen aan de 
mensen in die tijd. De volgende factoren lagen ten grondslag aan Ueshiba’s primaire 
bedoelingen:  

 Ten eerste een blijvende liefde voor de traditionele martiale kunsten. 
 Ten tweede de zorg dat deze niet onbegrepen zouden blijven in de moderne tijd. 
 Ten derde de diepe wens om de spirituele waarde van Budo te doen herleven.  

Hij voedde deze zoektocht door zich constant te trainen in de martiale kunsten.  
Uiteindelijk kwam MORIHEI UESHIBA tot de conclusie dat de ware geest van Budo niet 
gelegen is in een sfeer van competitie en strijd, waar brute kracht heerst en het doel bestaat uit 
het behalen van een overwinning ten koste van alles.  

Zijn conclusie was dat de ware geest van Budo te realiseren is in het zoeken naar de 
volmaking van de mens in geest en lichaam. En, dat men dit kan bereiken door een goede 
opgebouwde training en het oefenen met verwante geesten in de martiale kunsten. Voor hem 
kon alleen op deze manier de manifestatie van Budo bestaansrecht hebben in de moderne 
wereld. En wanneer deze kwaliteit bereikt wordt gaat ze uit boven iedere willekeurige cultuur 
of leeftijd.  

Het doel is samen te vatten in een enkele verklaring: de Eenwording van het 
fundamentele creatieve principe van Ki., dat het universum doordringt, en de individuele ki, 
die niet te scheiden is van de ademkracht van een persoon. Door de constante training van 
geest en lichaam, komt de individuele ki in harmonie met de universele ki. Deze vereniging 
breng een dynamische vloeiende beweging van ki-kracht voort, vrij, en onverwoestbaar en 
onzichtbaar. Dit is de essentie van de martiale kunsten, zoals deze zich manifesteert in 
Aikido.  
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Meester UESHIBA heeft het eerste principe van Budo geformuleerd als: de constante 

training van geest en lichaam als basisprincipe voor mensen om het spirituele pad te 
bewandelen. Dit principe heeft hij getransformeerd in een krijgskunst van deze tijd: Aikido. 

 
Vandaag de dag geniet Aikido bekendheid bij alle lagen van de bevolking en word 

door een ontelbaar aantal mensen over de gehele wereld omarmd als een martiale discipline 
die bij deze tijd hoort. Dat Aikido een moderne vorm van Budo is wil niet zeggen dat het de 
kenmerken van deze tijd draagt zoals deze te vinden zijn in andere gemoderniseerde vormen 
van Budo zoals karate, judo en kendo.  

 
Terwijl Aikido de spirituele aspecten van Budo in zich herbergt en de nadruk legt op 

een trainingsmethode die zowel geest als lichaam omvat, leggen de andere vormen van 
krijgskunst de nadruk op competitie en toernooien. Hierbij zijn de atletische aspecten heel 
belangrijk en de prioriteit ligt bij het winnen.  
Zo hebben deze andere vormen van Budo een plaats gekregen in de sportwereld. In 
tegenstelling hiermee weigert Aikido echter om een competitiesport te worden en wijst alle 
vormen van wedstrijden en toernooien af; gebaseerde als ze zijn op winnen en de kroning van 
kampioenen. Zulke zaken worden gezien als brandstof voor egoïsme, zelfbehoud en voor 
veronachtzaming van anderen. Er ligt een grote verleiding verscholen in sporten die op 
winnen zijn gericht. Iedereen wil wel een winnaar zijn. Niets is echter meer tegengesteld aan 
Budo dan deze instelling.  
Het ultieme doel van Budo is juist vrijer worden van het zelf; het beoefenen van 
onzelfzuchtigheid. Dit is waarlijk menselijk. 

 
Dit alles is niet bedoelt als kritiek op andere martiale kunsten. Historisch gezien was 

het volgen van deze richting onvermijdelijk om te overleven. Dit geldt speciaal voor Japan na 
de tweede Wereldoorlog, toen alle martiale kunsten werden verboden door de autoriteiten van 
de geallieerde bezettingsmacht. 

 
Als sport trekken deze moderne martiale kunsten de aandacht van vele mensen hetzij 

als deelnemer hetzij al toeschouwer. Het behoeft geen twijfel dat vooral de jongeren worden 
aangetrokken tot het wedstrijdelement, dat beslist wie de beste is. Ondanks deze trend weigert 
Aikido hieraan mee te doen en blijft het trouw aan de originele intentie van Budo: training en 
vervolmaking van de geest. 
Zo nu en dan gaan er in de Aikido wereld stemmen op om toernooien te houden met als 
argument dat men dan een groter publiek zou bereiken en dat dit nodig is om in de toekomst 
te kunnen overleven.  
Het is een feit dat sommige beoefenaars van Aikido scholen hebben geopend welke 
“wedstrijd-Aikido” op het programma hebben. Dit is een ernstige aangelegenheid en wel 
omdat de verandering van Aikido in een moderne sport zou kunnen leidde tot ontmoetingen 
op nationaal sportgebied en in een verder stadium misschien tot de Olympische spelen.  

 
Aikido distantieert zich van deze manier van denken en de reden is overduidelijk. 

Aikido wil de integriteit van Budo bewaren en de geest van de traditionele martiale kunsten 
verbreiden waarbij het trouw blijft aan het eerste principe van Budo zoals dit door MORIHEI 
UESHIBA is geformuleerd: de voortdurende training van geest en lichaam als basisprincipe 
voor mensen die het spirituele pad bewandelen. 
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Volgens de Budo-traditie heeft het strikt opvolgen van hoofdprincipes van de Grondlegger 
alsook het zich volledig inzetten voor de Weg voorrang boven alle andere zaken.  
De bestaansgrond voor Aikido in de wereld van vandaag ligt in de identificatie met de 
hoofdprincipes ontwikkeld door de Grondlegger: MORIHEI UESHIBA. Ook al beschouwen 
leken Aikido als weer een andere vorm van vechtsport. 

 
De unieke plaats die Aikido inneemt krijgt niet de juiste waardering, omdat de mensen 

een andere verwachting hebben van krijgskunsten. Zowel dit feit alsmede de principes en 
bewegingen die zo uniek zijn voor Aikido, kunnen bepaalde obstakels vormen voor de 
populariteit van deze kunst. Op een bepaald moment vragen alle beoefenaars van Aikido zich 
af: “ Wat is Aikido?” Zelfs gevorderde leerlingen ondervinden hoe moeilijk het is om een 
rechttoe, rechtaan antwoord te geven. Ook de reactie van mensen die voor de eerste keer 
Aikido zien is vaak verward en kritisch en dit roept vele twijfels en vragen op. Deze mensen 
kunnen ingedeeld worden in de volgende twee groepen. 

 
De eerste groep bestaat uit mensen die een zeker vermoeden hebben wat martiale 

kunsten inhouden. Dit vermoeden is gebaseerd op wat ze erover gelezen en gehoord hebben. 
Wanneer ze Aikido demonstraties zien is hun algemene reactie er een van teleurstelling. Over 
het algemeen hadden ze verwacht een schouwspel te zien waarin brute kracht, geweld, 
vechtlust en dodelijke technieken een grote rol spelen.  

 
Bij de eerste oogopslag doet Aikido, met zijn mooie en vloeiende bewegingen, 

absoluut niet gewelddadig maar zelfs passief aan. Dikwijls hoort men dan ook de volgende 
opmerkingen: “het lijkt wel helemaal gepland en gechoreografeerd!” “Er is geen hoogtepunt, 
geen samenballing of explosie waar te nemen in de bewegingen.” “Het zal wel nutteloos zijn 
wanneer er zich een kritieke situatie voordoet.” En zo bestaan er natuurlijk nog een aantal 
opmerkingen van deze aard.  
Deze kritiek is begrijpelijk en is vooral afkomstig van de jongeren die de spanning van 
overwinning en verovering zoeken. Of van diegene die ervan uitgaan dat de martiale kunsten 
bestaan uit gillen, sissen, schoppen en mensen afmaken. 

 
De tweede groep bestaat uit mensen die met de moderne martiale kunsten in aanraking 

zijn gekomen, voornamelijk die waarbij competitie een grote rol speelt. Ze bekijken Aikido 
vanuit dat gezichtspunt. Hun kritiek is verschillend: “Waarom worden er in Aikido geen 
wedstrijden en toernooien gehouden, zoals in judo, karate en kendo?” “Waarom beperkt het 
zich tot demonstraties die, wanneer men ze een keer heeft gezien, verveling opwekken?” 
“Omdat er geen toernooien zijn, is het onmogelijk o te zeggen wie er sterk is en wie zwak. 
Wie zijn de beginners en wie de gevorderde leerlingen?” “Zonder toernooien oefent en traint 
men niet serieus genoeg.” Weer is die kritiek te begrijpen. In het algemeen is het zo dat 
mensen willen zien wie de beste technieken uitvoert en wie het sterkst is. 
Een andere naïeve maar algemeen gehoorde vraag is: “Kan men en gevecht winnen met 
Aikido?” 
  
Al deze vragen en kritieken zijn erg simpel en oppervlakkig; ze getuigen van een misverstand 
over het eerste kenmerk van de martiale kunsten en wel: het trainen van de geest.  
Wanneer een persoon zonder zelfdiscipline met zijn fysieke kracht wil pronken en Aikido wil 
leren enkel en alleen om de vechttechniek, zal hem worden gevraagd weg te gaan. 
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De vragen die opkomen zullen nooit naar volle tevredenheid beantwoord kunnen worden, 
tenzij de vragensteller zelf geduldig Aikido gaat beoefenen en zo deze kunst aan den lijve 
ondervindt. 
  
De enige manier om de betekenis van Aikido te leren kennen is actief te trainen. Dat is de 
enige manier om resultaat te verkrijgen, zichtbaar of onzichtbaar. De meeste beoefenaars 
van Aikido maken het volgende proces door: in het begin hebben ze twijfels en vragen, dan 
gaan ze naar de eerste training en worden geleidelijk aan bekend met de methode en vorm van 
Aikido. In een volgend stadium ervaren ze de onweerstaanbare aantrekkingskracht en 
tenslotte worden ze zich eniger mate bewust van de bodemloze diepte van Aikido. Een 
persoon die door deze stadia is heengegaan heeft verschillende dingen geleerd die tezamen 
Aikido tot zo’n unieke krijgskunst maken. 
  
Allereerst zal hij verbaast zijn. In tegenstelling tot de ‘zachte’ manier van doen die hij in de 
openbare demonstratie heeft gezien, blijkt de praktijk, met krachtige polsklemmen en directe 
slagen (atemi), vitaal, dynamisch en ‘hard’ te zijn. In tegenstelling tot wat men verondersteld, 
bevat Aikido verschillende vernietigende technieken, met name die welke bedoeld zijn om de 
vijand te ontwapenen en te controleren. 
  
Dan zal hij lichtelijk geshockeerd zijn, wanneer hij ontdekt, zelfs op het niveau van beginner, 
hoe gecompliceerd en moeilijk het is om de basistechnieken uit te voeren zoals over de 
schouder rollen (ukemi), juiste afstand (ma-ai), inkomen (irimi) en andere lichaamsbewegingen (tai-
sabaki). Het is zo dat het hele lichaam, niet alleen de armen of benen, voortdurend op een 
gecoördineerde wijze beweegt. Dit moet krachtig en energiek gebeuren. Om de bewegingen 
vloeiend en snel te laten verlopen is een buitengewone mate van mentale concentratie en 
lenigheid, alsmede een goede verhouding in balans en reactiesnelheid, noodzakelijk. 
  
De persoon in kwestie zal zich ook realiseren dat ademcontrole zeer belangrijk is. Dit houdt 
wel wat meer in dan een gewone ademhaling, daar het verboden is met Ki-kracht.  
Deze beheersing van de ademkracht is de basis voor iedere beweging en voor iedere uit te 
voeren techniek en zorgt ervoor dat de bewegingen steeds vloeiend zijn. Bovendien is het 
nauw verbonden met de filosofie van Budo, zoals die ontwikkeld is door MORIHEI 
UESHIBA. 
  
Tenslotte, wanneer de student vordert zal hij zich verbazen over het eindeloos aantal 
technieken, hun variaties en toepassingen, die allen rationeel en energetisch gezien heel 
kenmerkend zijn. Alleen nadat hij de complexiteit van de bewegingen in Aikido heeft ervaren 
zal hij de centrale plaats, die zowel de individuele Ki alsmede de universele Ki inneemt, 
kunnen waarderen. Het is eerst dan, dat hij de diepte en veelheid van Aikido als martiale 
kunst begint te voelen. 
 Kortom, alleen door zich praktisch in Aikido te oefenen kan men zich volledig bewust 
worden van de enorme dimensie van Budo: constante training van geest en lichaam als 
basisprincipe voor de mens die het spirituele pad bewandelt. Alleen dan is men in staat de 
weerstand van Aikido tegen te houden van toernooien en wedstrijden op juiste waarde te 
schatten. Men begrijpt dat een openbare demonstratie niet bedoelt is om het ego te versterken, 
maar dat het een weerspiegeling is van onophoudelijke training. 

 
© “Dit is Aikido” van Kisshomaru Ueshiba 


