
Introductie
In ons overleg met de japanse overheid trachten wij te begrijpen waarom aanvaarding van "morele verantwoordelijkheid
dragen over de oorlogsmisdaden van de Tweede Wereldoorlog" moeilijk is. Zowel bij de capitulatie als bij het San Francisco
Vredesverdrag was het uiterst belangrijk het dagelijkse leven van de moderne japanner te begrijpen. Shinto vormt in het
japanse dagelijks leven een belangrijke factor. Uiteraard betreft het niet de militaristische shinto, die na de oorlog in japan
werd verboden.
Gericht op de toekomst is kennis over elkaars levensvisie van groot belang. Morele verantwoordelijkheid voor feiten uit het
verleden vanuit Shinto beredeneerd zou weleens de brug kunnen slaan in onze dialoog met de japanse overheid. Vandaar
dat wij met de Shintomaster Paul de Leeuw hebben gesproken en hij bijgaand artikel voor het Nieuws Magazine heeft
geschreven. Dit artikel over De Spiegel is het derde en voorlopig laatste deel uit de serie.

Shinto - een vredelievende natuurfilosofie
Aflevering 3

Bijdrage van drs Pau/ de Leeuw, shintomeester

De Spiegel
Eenshintoschrijn is een natuurlijke of een door mensenhan-
den gebouwde verblijfplaats van een kami, de manifestatie
van natuurlijke energie. In de schrijn vinden we nooit een
afbeelding van de kamt Wat we er wel steeds in aantreffen,
is een ronde metalen spiegel. In de Ise-schrijn wordt een
zeer kostbaar voorwerp bewaard. Niemand heeft het ooit
gezien, maar volgens de overlevering is het een ronde spie-
gel die de eerste keizer van Japan als teken van zijn waardig-
heid ontvangen heeft uit handen van de kami van de zon.
Het is nog steeds een traditie dat de keizer en zijn familie de
Ise-schrijn bezoeken bij alle belangrijke gebeurtenissen van
het leven om zo verslag uit te brengen aan de voorouders.
Daarnaast bezoeken miljoenen Japanners elk jaar de lse-
schrijn om zich in verbinding te stellen met de energie van
de zon.
Zo'n bezoek verloopt aldus: bij aankomst op het terrein
waar de schrijn zich bevindt, wast men eerst de handen.
Rituele reiniging is de belangrijkste voorwaarde om de
schrijn te mogen bezoeken. Vervolgens loopt men door een
poort, die oorspronkelijk bestond uit twee boomstammen
met een dwarsbalk en die torii wordt genoemd. Door deze
twee handelingen, reiniging en door de torii gaan, ver-
plaatst men zich in een sacrale ruimte. Hierin is men zich
bewust van zijn/haar verbondenheid met hemel en aarde,
met de scheppende en ontvangende energie. Dit bewust-
zijn komt ook tot uiting in de houding van het lichaam.
Hierin bevindt zich het centrum waar hemel en aarde
samenkomen. Ademhalingsoefeningen brengen dit cen-
trum tot bewustzijn. Dat is een universeel verschijnsel, waar-
van b.V. ook Yoga dankbaar gebruik maakt. Shinto brengt
dit bewustzijn op een praktische manier tot uitdrukking in
een eenvoudig ritueel dat simpelweg "begroeting" bete-
kent. Het ritueel bestaat uit twee buigingen, twee keer
hoorbaar in de handen klappen, afgesloten met een derde

buiging. Het is belangrijk om zich te realiseren dat de han-
deling van buigen binnen Shinto nooit de negatieve lading
heeft van vernederen of zich verlagen. Het is een bewe-
ging om de'energie die zijn oorsprong heeft in het hart via
rug en hoofd-kruin te laten stromen naar de ander of het
andere. Bij de eerste buiging, die niet zo diep is, begroet
men de hemel. Bij de tweede, diepe buiging begroet men
de aarde. Bij de laatste buiging, na het klappen, buigt men
naar het raakvlak van hemel en aarde, de horizon. In het
klappen van de handen komen de energie van hemel en
aarde samen. De eerste klap symboliseert de hemel, de
laatste klap de aarde. Wat bijna niemand waarneemt, is dat
men tussen beide hoorbare klappen nog een klap maakt, in
stilte. Deze klap symboliseert het eigen centrum, waar
hemel en aarde samenkomen. Het ritueel creëert een ruim-
telijk bewustzijn van de plaats van de mens in de kosmos.
Omdat dit centrum ook de locatie is waar de in- en uitade-
ming samenkomen, kunnen bepaalde ademhalingsoefenin-
gen dit kosmisch bewustzijn teweegbrengen. Omdat in- en
uitademen symbool zijn van ontvangen en geven, impres-
sie en expressie, krijgt het ritueel zelfs een ethische en
esthetische dimensie. Daarom heeft men dat centrum
graag vergeleken met een spiegel die men elke dag schoon
moet maken. De spiegel is dan het zinnebeeld van de ziel:
dat is de diepere betekenis van de spiegel die in iedere
shintoschrijn staat opgesteld en ook van de zeldzaam kost-
bare spiegel die in de Iseschrijn wordt bewaard.

In de Kojiki staan de woorden opgetekend die Amaterasu,
de kami van de zon, uitsprak toen ze haar souvereiniteit
over de aarde overdroeg aan Ninigi-no-Mikoto:
Mijn kind, als je in deze spiegel kijkt,
laat het dan zijn alsof je naar mij kijkt.
Houd deze spiegel bij je, dag en nacht.
beschouw hem als een sacrale spiegel.

nieuwsmagazine december 2010 19



was donker geworden. De overige
kami begonnen zich zorgen te
maken over de duisternis die
steeds langer ging duren.
Uiteindelijk kwamen ze bij elkaar
en verzonnen een list om
Amaterasu weer uit de grot te
laten komen. Voor de ingang van
de grot plaatsten ze een boom en
hingen daarin een ronde metalen
spiegel. Vervolgens richtten ze een
groot feest aan, waarbij muziek
gemaakt werd, gedanst en gezon-
gen, totdat iedereen onbedaarlijk
moest lachen. Het lawaai van de
feestgangers drong ook door tot
binnen in de grot. Eigenlijk was
Amaterasu hogelijkst verbaasd dat
de andere kami zo veel plezier
hadden, ondanks de duisternis. Ze
begon zich af te vragen of er mis-
schien iemand anders was die haar
plaats had ingenomen. Ze werd
steeds nieuwsgieriger en uiteinde-

lijk schoof ze de steen die de toegang tot de grot bedekte,
een stukje opzij. Ze vroeg de kami die op wacht stond,
waarom ze allemaal zo vrolijk waren. Hij gaf haar het vol-
gende antwoord. "We zijn blij omdat in ons midden een
kami is die nog mooier en voortreffelijker is dan
Amaterasu." De reactie van Amaterasu was dat ze die
andere kami dan graag wilde ontmoeten om haar respect
te tonen. Toen ze de steen voor de grot helemaal opzij
geschoven had, viel het licht van de'zon op de spiegel die
in de boom hing. Amaterasu werd verblind door het licht
dat haar tegemoet straalde. Inderdaad, dacht ze, dit is een
veel mooiere kami dan ik zelf ben en ze maakte een diepe
buiging. Haar evenbeeld in de spiegel boog diep terug. Op
dat moment herkende ze zich zelf weer in al haar waardig-
heid. De beledigingen van Susano hadden haar niet wezen-
lijk geraakt en waren nu als sneeuw voor de zon verdwe-
nen. Andere kami hingen een koord van rijststro voor de
ingang van de grot, zodat de kami van de zon zich er niet
meer in kon terugtrekken. De kami van de zon was terug-
gekomen nadat ze in de spiegel zichzelf had herkend.
Dat is de uiteindelijke boodschap die de Kojiki meegeeft bij
het overhandigen van de spiegel: zie jezelf met alle waar-
digheid van de zon, dan kan geen enkele ongerechtigheid
je wezenlijk raken. Dan beseft men dat niet alleen de keizer,
maar iedereen, een afstammeling is van de kami van de
zon. Dat is een inspirerende gedachte.
Voor meer informatie over shinto en Paul de Leeuw verwij-
zen wij u naar de website van de Shinzen Foundation www.
shinzenfou ndation. nl

In het midden de spiegel die bij de shintoceremonie wordt gebruikt in de Yamakage shintoschrijn.

Met deze woorden wordt de spiegel overgedragen aan elke
volgende generatie. Zo kan iedereen de belangrijke bood-
schap ontvangen die de kami van de zon oorspronkelijk
meegaf aan de eerste keizer. Toon eerbied, respect en dank-
baarheid voor wat je ziet in de spiegel. In je spiegelbeeld
zie je niet alleen jezelf, maar ook de zon. In de spiegel zie je
zelfs alles wat bestaat als een reflectie van de zon. Dit
nodigt uit tot een leven met respect voor alles in de natuur;
als iedereen hier gehoor aan geeft, ontstaat universele har-
monie.
Een kenmerk van harmonie is dat deze nooit perfect is,
d.w.z. dat er steeds een nieuwe balans gevonden moet
worden. Het summum van schoonheid is niet de stabiele,
steriele schoonheid, maar de schoonheid die in beweging is
en voortdurend schoongemaakt moet worden. Deze bewe-
ging is ook aanwezig in de natuur in de wisseling van de
seizoenen. In de Kojiki staat een verhaal dat te lezen is als
een agrarisch verslag van de wisseling van de seizoenen,
waarin de herfststormen opsteken, de dagen steeds korter
worden tot de dag aanbreekt waarop het lijkt alsof de zon
verdwenen is. Dan wordt het midwinter-ritueel uitgevoerd
om de zon weer terug te laten komen. Het verslag is tevens
te lezen als een beschrijving van een shintoceremonie.
Het verhaal in de Kojiki beschrijft het conflict tussen Susano
en Amaterasu die broer en zus van elkaar zijn.
Susano begon zich onbehoorlijk te gedragen jegens zijn zus
Amaterasu. Uiteindelijk was ze zo beledigd door zijn wan-
daden, dat ze zich in een grot opsloot. Omdat zij de kami
van de zon was, verdween ook de zon uit de wereld. Alles
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