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Geschiedenis van Shindo Yoshin Ryu voor de Wado beoefenaars 

 

Otsuka Sensei brak uit de buurt van Funakoshi Sensei rond 1934 aan zijn eigen visie op karate na te 

streven. In 1938 officieel presenteerde hij zijn martial art in 44 jaarlijkse festival van de Butokukai's. 

Als onderdeel van dit evenement werd hij gevraagd om de stijl naam, presenteren haar curriculum, en 

tevens de grondlegger van het vakgebied. 

Hij registreerde zijn krijgskunst als 'Shinshu Wadoryu Karate Jutsu. (Eriguchi Sensei eigenlijk kwam 

met de naam Wado - hij kwam ook met de naam 'Guseikai' die hij gaf aan Takagi Sensei voor zijn 

persoonlijk gebruik een dag in de toekomst zal ik ingaan op de naam Guseikai en de 3 tiered 

kosmologie (. Gusei zijnde de eerste fase van de evolutie volgens zijn filosofie), die Eriguchi Sensei 

nagelaten aan Takagi Sensei. zowel Wado en Guseikai zijn termen die diepgaand zijn en spreekt tot 

fascinatie en begrip van zowel de Japanse en Chinese filosofie en religie Eriguchi Sensei's. 

Want nu weet alleen dat zowel de term 'Shinshu' (Pure Land) en 'Wado' (weg van de harmonie) zijn 

meerlagige voorwaarden. Shinshu was een oude naam voor Japan (zoals Yamato en een paar 

anderen). Japan wordt een eilandnatie fysiek van elkaar gescheiden door grote watermassa's uit 

andere natiestaten ontwikkelde een gevoel van superioriteit en paradoxaal genoeg een 

minderwaardigheidscomplex, maar ik dwaal af. 

De daad van het voorvoegsel van uw kunst met 'Shinshu' was in lijn met het ethos van het rechtse 

nationalisme van die tijd. Woorden als 'Shinshu' en 'Wado' zijn meerdere lagen en contextafhankelijk. 

Wado vandaag wordt algemeen begrepen in het Westen om 'de weg van de vrede / Harmony' 

betekenen. Maar in een andere context het woord 'Wa' is een synoniem voor Japan '. Washoku 

(Japans eten), Wafu (Japanse kleding), zullen Elke Star Trek Next Generation fan begrijpen dat de 

raison d'être van de Borg was 'WA' (te veroveren en te assimileren). Er was een tijd in de recente 

Japanse geschiedenis dat als natie zij volgden de Borg richtlijn en in de hoogtijdagen van de grenzen 

van Japan bedekt grote delen van China, de Filippijnen, Indonesië en uitgebreid tot de grenzen van 

Australië. Een aantal van de huidige dag Japanse burgers in hun 70's waren eigenlijk geboren in 

China als gevolg van de uitbreiding van Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Takagi Sensei werd 

geboren in China. Mijn ooms en tantes waren geboren in China. Japan als de Borg waren actief 

nastreven van Wa tot generaal Douglas McArthur een einde maken aan het. Voor nu zal ik u met deze 

- Wado werd door Eriguchi Sensei gekozen om veel meer dan harmonie, vrede, Japan of de Borg 

richtlijn betekenen. Gezien zijn geschriften is het duidelijk dat hij heel erg op de hoogte was van de 

klassieke Japanse en Chinese literatuur en de betekenis van 'harmoniseren' Heaven Earth Man uit 

een krijgskunst perspectief. Misschien meer over dit onderwerp in een toekomstig artikel. Na het 

benoemen van de kunst als Shinshu Wado Ryu Karate Jutsu werd besloten dat de naam was 

overbodig. Het was hetzelfde als zeggen Japan Japan karate jutsu. Dus Shinshu Wadoryu werd 

ingekort tot slechts Wadoryu .. 

Het curriculum die Otsuka Sensei ingediend is een onderwerp van veel discussie onder bepaalde 

kringen omdat hij presenteerde een zeer gevarieerd programma met inbegrip van vrouwen 

zelfverdediging kata en solo kata als iparipa (suparimpei). Mijn neem is dat Otsuka Sensei had om iets 

te presenteren aan de Butokukai commissie, zodat hij gewoon zitten en schreef wat hij dacht was 

significant. Het was zijn visie op wat zijn kunst was op dat moment in de tijd .. Deze lijst werd afgeleid 

toen Wado nog in de kinderschoenen stond. Fast forward 50 60 jaar later evolueerde het curriculum. 

Zijn kunst geëvolueerd. Het is niet realistisch te veronderstellen dat zijn curriculum hetzelfde zou 

blijven, omdat hij de oprichter was en is actief in ontwikkeling als een martial artist. 

De volgende interessant weetje was wie hij beweerde als de vader van zijn krijgskunst. Ik denk niet 

dat het een stuk van de verbeelding om te veronderstellen dat hij ofwel Gichin Funakoshi (zijn karate 

leraar) of Katsunosuke Matsuoka (oprichter van Shindo Yoshin ryu) zou noemen, maar dat deed hij 

niet. In plaats van het benoemen van een van hen als oprichter van de techniek, Otsuka Sensei nam 

het allemaal de weg terug naar 1632 wijzen naar Nagasaki naar Yoshitoki Akiyama de oprichter van 

Yoshin ryu. Yoshin ryu is de voorloper van Shindo Yoshin ryu. 

Wat is er zo speciaal aan Yoshin ryu? Het werd opgericht in Nagasaki. Nagasaki is een havenstad. 

Het was een van de weinige plaatsen in Japan die gedurende vele jaren van zelfgekozen isolement 

van Japan open voor buitenlanders was. Er was een tijd dat buitenlanders die niet landen op de juiste 

poort van binnenkomst werden geëxecuteerd 



bij aankomst. De toegang was zeer beperkt. De Nederlandse en de Portugese waren de belangrijkste 

buitenlanders die gebruik maakten van de gelegenheid gebruik leuren hun handel, militaire wapens en 

het christendom. De Chinezen waren ook actief handel met de Japanners via de haven van Nagasaki 

(en ook Okinawa) en sommige van deze Chinese mannen waren martial arts experts met namen als 

Wanshu en Kushanku. 

Voorafgaand aan Akiyama ontmoeten en leren van de Chinese oefende hij een vorm van Japanse 

jiujitsu. Maar zijn ontmoeting met en opleiding in het kader van een Chinese echtelijke kunstenaar erin 

geslaagd om hem op een nieuwe koers die zo transformatieve dat hij zijn kunst Yoshin ryu jiujitsu 

genaamd was. (Wilg) 

Gewoon om dingen moet worden vastgesteld, dat rond dezelfde tijd op dezelfde plaats was er een 

andere Yoshin ryu school die tot stand kwam in verwarring. De andere Yoshin ryu school misschien 

wel de oudste van de twee en werd opgericht door Yoshikuni Nakamura rond 1610. Nakamura's 

Yoshin ryu gewoonlijk werd aangeduid als Yoshin Koryu. Om het probleem verder te verwarren 

Nakamura veranderde de naam van zijn stijl aan Miura Yoshin ryu, zodat na verloop van tijd mensen 

begonnen te roepen deze stijl Miura Ryu of Miura Yoshin ryu. Beide scholen werden gesticht rond 

dezelfde tijd op dezelfde plaats (Nagasaki) en alle beweren te zijn beïnvloed door de Chinese 

krijgskunsten. 

Dus hoe werkt Otsuka Sensei die gestudeerd Shindo Yoshin ryu iets te maken met Akiyama Yoshin 

ryu hebben? Eenvoudig. Shindo Yoshin ryu werd in 1864 opgericht door Katsunosuke Matsuoka. 

Shindo Yoshin ryu is een samengesteld uit twee jiujitsu lijnen - Akiyama Yoshin ryu via Tenjin Shinyo 

ryu en de Nakamura (Miura) Yoshin Koryu via de Totsuka ha Yoshin Koryu. 

Shindo Yoshin ryu wordt ook beïnvloed door het zwaard scholen Jikishinkage ryu en Hokushin Itto ryu. 

Otsuka Sensei begonnen met het bestuderen van Shindo Yoshin ryu als een kind van 13. Zijn 

instructeur was Tatsusaburo Nakayama. Toen hij ouder werd hij studeerde ook Tenshin Shinyo ryu, 

Kito ryu (de oorsprong van judo) en Yoshin Koryu. Dus dat betekent dat Otsuka Sensei niet alleen 

onderzocht Shindo Yoshin ryu, hij onderzocht ook de scholen die verder op de vorige voedselketen 

(Tenshin Shinyo ryu en Yoshin Koryu) waren. 

Wanneer Otsuka Sensei attributen Wado aan Akiyama ik neem aan dat wat hij zei was dat hij 

Akiyama, de maker van Yoshin ryu naar de bron van zijn kennis (Otsuka's) martial art's credits. 

Een beetje over het geslacht van Shindo Yoshin ryu en, waar Otsuka Sensei past. Zoals eerder 

gezegd, werd Shindo Yoshin ryu opgericht in 1864 door Matsuoka. Zoals Matsuoka ouder werd had 

hij geen familie opvolger oud genoeg om zijn organisatie te voeren. Hij werd gedwongen om buiten 

zijn familie gaan voor een tijdelijke opvolger. Er waren verschillende potentiële kandidaten en hij koos 

Matakichi Inose als de tweede directeur van Shindo Yoshin ryu met dien verstande dat het over zou 

worden overgedragen aan Matsuoka's zoon Tatsuo toen Tatsuo meerderjarig werd. 

Zodra Inose werd benoemd tot directeur ander drankvergunning lid van Shindo Yoshin ryu gevraagd 

en kreeg toestemming van Matsuoka naar een nieuwe tak van Shindo Yoshin ryu starten. Deze 

persoon was Shigeta Obata. Dus een nieuwe tak genaamd Obata ha Shindo Yoshin ryu is ontstaan. 

Vanaf dit punt de Obata lijn scheidt van de hoofdlijn van Shindo Yoshin ryu. 

Na de dood van Katsunosuke Matsuoka de twee onafhankelijke lijnen van Shindo Yoshin ryu begon te 

nemen op verschillende kenmerken. Inose's Shindo Yoshin ryu gekanteld in de richting van de nieuwe 

krijgskunst van judo populair gemaakt door Jigoro Kano en hij meestal verlaten de militairen bujutsu 

technieken aangeleerd door Matsuoka. In 1917 draaide Inose over de controle van de Shindo Yoshin 

ryu te Tatsuo Matsuoka die eindelijk volwassen geworden. Voorafgaand aan de 3 hoofd van Shindo 

Yoshin ryu worden benoemd, Tatsuo Matsuoka opgeleid uitgebreid in judo bij de Kodokan. Hij 

uiteindelijk bereikte de rang van 7 dan in judo. Hij werd benoemd tot burgemeester van Shimodate 

voor 4 termen en overleed in 1989 zonder een opvolger te benoemen. Hoewel hij een opvolger niet 

gesteld een aantal van de overige studenten verkozen Dr Ryozo Fujiwara als hun leider en creëerde 

een groep genaamd de Shindo Yoshin ryu Domonkai. Helaas is de Domonkai geen 

heeft langer een dojo en de studenten zijn niet langer actief. Zodra de studenten van de Domonkai 

voorbijgaan de overdracht van de Shindo Yoshin ryu mainline helaas tot een einde gekomen. 

Otsuka Sensei getraind in de hoofdlijn Shindo Yoshin ryu onder leiding van Tatsusaburo Nakayama, 

die zelf een leerling van Inose was. Otsuka Sensei ontvangt zijn menkyo kaiden in 1920 van 

Nakayama, drie jaar na Tatsuo Matsuoka werd benoemd tot de 3e hoofdmeester van Shindo Yoshin 

ryu. (Er zijn een aantal Wado bronnen die stellen dat Nakayama was de 3e hoofdmeester van Shindo 

Yoshin ryu. Dit is onjuist. Nakayama was nooit een hoofdonderwijzer van Shindo Yoshin ryu. Hij was 



een leerling van Matakichi Inose die zelf was de 2e hoofd van Shindo Yoshin ryu . Tatsuo Matsuoka 

was de 3e hoofdmeester, niet Nakayama.) 

Ondertussen in de Obata kant van de Shindo Yoshin ryu hek, de Obata ha tak van Shindo Yoshin ryu 

voortgezet onderwijs het curriculum gestart zijn door Katsunosuke Matsuoka. In tegenstelling tot 

andere jiu-jitsu beoefenaars van zijn tijd, Obata weigerde te springen op de bandwagon judo en 

voortgezet onderwijs alle militaire / sogo budo technieken van het zwaard, messen en andere wapens, 

samen met de hand aan de hand taijutsu. 

Obata kleinzoon Yukiyoshi werd de erfgenaam van Obata-ha Shindo Yoshin ryu. Yukiyoshi Obata 

(later veranderen van zijn achternaam te Takamura) verhuisde naar Zweden na de Tweede 

Wereldoorlog. In het begin van 1960 verhuisde hij naar San Jose, Californië. Langs de weg Yukiyoshi 

Takamura ook geleerd Matsuzaki Shinkage ryu kenjutsu. Na verloop van tijd een aantal tactieken en 

technieken van deze school werden toegevoegd aan de originele Shindo Yoshin ryu kenjutsu als 

"betsuden" (additonal leer). In 1968 omgedoopt Yukiyoshi Takamura zijn stijl te Takamura ha Shindo 

Yoshin ryu. 

Takamura overleed in 2000 op de leeftijd van 72. In de tien jaar voor zijn dood dat hij 3 mensen met 

menkyo kaiden toegekend: Takagi Iso, David Maynard en Toby Threadgill. Zowel Takagi Iso en David 

Maynard trok zich in 2003 het maken van Toby Threadgill de enige actieve Shindo Yoshin ryu 

beoefenaar links in de wereld. 

Maar terug Otsuka Sensei. Zoals eerder werd gezegd, begon hij Shindo Yoshin Ryu op de leeftijd van 

13. Als volwassene hij het grootste deel van zijn tijd onder Kanaya Muto van Yoshin Koryu besteed. 

Otsuka Sensei verliet Kanaya voor Funakoshi. Yoshin Koryu als een kunst eindigde met het overlijden 

van Kanaya. Hij had nog geen opvolger. 

En zoals we weten Otsuka Sensei verliet de jujitsu wereld voor karate en dan gecombineerd zijn 

kennis van de twee kunsten te Wado Ryu te creëren. Naar mijn mening wat Wado onderscheidt van 

alle andere stijlen van karate is de essentie die naar beneden werd doorgegeven van Akiyama - 

Yoshin ryu, een Japanse jujitsu kunst die in combinatie met de Chinese kennis nam Japanse jiujitsu 

naar nieuwe hoogten. Deze zelfde Chinese component een thuis gevonden in andere Japanse 

vechtsporten, waaronder een aantal bekende zwaarden scholen en kunsten zoals Daito ryu de 

voorloper van aikido die Wado en Aikido afstand neven maakt, omdat ze delen dezelfde jiujitsu 

voorgangers en een gemeenschappelijke voorouder uit China. En Otsuka Sensei het benoemen van 

de stichter van het Wado als Akiyama van Yoshin ryu spreekt boekdelen. 

Volgende keer: Wado als in 'Wasuru' (Wadoing).天地 人 の 理 道 に 和 す る We worden Wadoing in 

het theoretische pad van de hemel de aarde Man. Hoe kunnen we eventueel Wado (gebruikt als een 

werkwoord hier) Heaven Earth Man 


