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0. Inleiding 

 

Het is algemeen geweten dat de als typisch beschouwde vormen en functies van sjamanisme 

te vinden zijn onder de eskimo‟s, bij Zuid-Amerikaanse indianen, in Noord- en Centraal Azië, 

Oceanië, … Maar ook in Japan kennen sjamanistische praktijken reeds een lange geschiedenis. 

Belangrijk uitgangspunt voor deze thesis is dat vrouwen hierin een prominente rol speelden. 

In vele delen van Japan (bvb. Okinawa) vormen vrouwelijke sjamanen de meerderheid.
1
  

In premodern Japan, bleken vrouwelijke sjamanen al een belangrijke rol te spelen tijdens 

periodes van politieke crisis of sociale onrust. Dit zogenaamde „Japans sjamanisme‟ 

vermengde zich in de loop der jaren met geïnstitutionaliseerde religies en met Japanse 

volksreligie en volkskunst, met vele gedaanteveranderingen tot gevolg. 

 

Ik probeer hierna het gevoerde discours rond een aantal aspecten van sjamanisme van naderbij 

te bekijken; de terminologie in het bijzonder. Vooraleer ik het vrouwelijk medium vervolgens 

toelicht, bespreek ik eerst enkele algemene kenmerken van zowel mannelijke als vrouwelijke 

types van sjamanen om duidelijk te maken van wat Japans sjamanisme nu precies inhoudt. 

Meer specifiek richt ik me daarna op de rol van vrouwelijke sjamanen; waar een zekere staat 

van „bezetenheid‟ als een opvallend basiskenmerk kan worden beschouwd. Om dit te 

illustreren refereer ik naar enkele van de vroegste optekeningen van vrouwelijke sjamanen 

(miko) en probeer ik tevens de beïnvloedingsfactoren van andere religies - voornamelijk 

esoterisch boeddhisme - te belichten op het „vrouwelijk sjamanisme‟. Vervolgens komen drie 

typologieën aan bod van vrouwelijke mediumsjamanen in het moderne Japan: de vrouwelijke 

mediums in de Okinawa-prefectuur (belangrijke spirituele rol bij vrouwen in het algemeen), 

de vrouwelijke mediums in de Tôhoku-regio en toonaangevende stichteressen van nieuwe 

religies. Vermits vele „nieuwe religies‟ (shinkô shûkyô) vanaf begin 19
e
 eeuw sjamanistisch 

waren geïnspireerd verwijs ik met derde typologie naar twee van hun belangrijke 

stichteressen; met name Nakayama Miki en Deguchi Nao. In laatste hoofdstuk, probeer ik aan 

de hand van enkele „case studies‟ (Aomori uit Tôhoku-regio, en Okinawa) een licht te werpen 

op de coëxistentie van vrouwelijke sjamanen met de medische wereld. 

Voor typologieën uit voormeldde twee regio‟s dienden al dan niet antropologische, 

veldwerkstudies als voornaamste bron. Andere bruikbare inspiratiebronnen voor het geheel 

van mijn verhandeling vond ik vooral in de werken van Carmen Blacker en Hori Ichirô terug.   

                                                 
1
 Dit is ook het geval in het zuidelijke deel van Korea. Zie Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: 

Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968. 
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1. Discours rond ‘sjamanisme’ 

Er bestaan al lang controverses over het ideeëngoed „religie‟. Zowel de antropologie, de 

sociologie van religie en religieuze studies voren voortdurende discussies over definities en 

bevattingen omtrent religie. 

Het begrip „religie‟ kan volgens Wilfred C. Smith eerder als recent worden beschouwd; een 

benadering die hoofdzakelijk refereert naar een westerse origine. De ideeën die ermee gepaard 

gaan, zijn volgens hem zo historisch en cultureel beperkend, dat ze ertoe leiden het bredere 

fenomeen te vervormen.
2
 

Ook de term „sjamaan‟ werd volgens Mircea Eliade betreurenswaardig vaak met veel 

vaagheid toegeschreven aan bijna elke persoon die magische krachten bezat in een 

„primitieve‟ maatschappij.
3
  

Daarnaast was de studie van religie één van de disciplines, bestand tegen feministisch 

gedachtegoed.
4
 Deze tendens was in Japan heel sterk aanwezig. De tweede golf van Japans 

feminisme begin 1970, leidde tot veel vrouwenstudies (joseigaku).
5

 Ondanks deze 

vooruitgang werd religie hierin nauwelijks besproken. Religie en feminisme werden als 

wederzijds tegenstrijdig aanschouwd. Door aspecten van feminisme of gender te introduceren, 

maakte men zich ervan verdacht een bepaald politiek standpunt in te nemen; en bijgevolg niet 

neutraal te zijn.
6
  

 

In de enge zin van het woord is sjamanisme een religieus fenomeen afkomstig uit Siberië en 

Centraal-Azië. Door activiteiten van sjamanen in deze gebieden te observeren, ontwikkelde 

zich het prototypisch beeld van de sjamaan. De term „sjamaan‟ is afgeleid van het Tungusic 

„saman‟. Deze Tungusische term werd door de Russen toegeschreven aan gelijkaardige 

personen onder de Turken en Mongolen. Later gebruikten religieuze geschiedschrijvers en 

antropologen deze term om personen met gelijkaardige krachten (tot doel te communiceren 

                                                 
2
 Smith, Wilfred C.: The Meaning and End of Religion, Fortress Press, 1991. 

3
 Verwijzing naar (Eliade, Mircea: Shamanism: The Archaic Techniques of Ecstasy, New York: The Princeton 

University Press, 1964) in (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, 

London: Devonshire Press, 1975, p. 23). Dit is één van de vroegste, meest uitvoerige werken geschreven over 

sjamanisme. 
4
 Juschka, Darlene M.: Feminism in the Study of Religion: A Reader, Londen: Continuum, 2001. 

5
 De eerste golf van feminisme ontstond tijdens de laatste decennia van de 19

e
 eeuw. Spilfiguur was Kishida 

Toshiko (1863-1901), zij was één van de eerste vrouwen die gelijke rechten voor Japanse vrouwen bepleitte. Zie 

(Siever, Sharon L.: Flowers in Salt: The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan, Stanford 

University Press, 1983, p. 18).  
6
 Zie (Kawahashi, Noriko: Kuroki, Masako: Editors‟ Introduction: Feminism and Religion in Contemporary 

Japan, Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 30, No. 3-4, 2003, pp. 207-216.) 
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met de „andere wereld‟) over heel de wereld te beschrijven. Ook in Japan wees men personen 

met gelijkaardige karakteristieken als het Siberische prototype aan als zijnde sjamanen.
7
  

Dit prototype van sjamaan bezit volgens Eliade bepaalde psychologische capaciteiten die hem 

geschikt maken voor extase; meerbepaald om uit het lichaam te treden in een staat van trance. 

Gedurende deze staat van trance reist de ziel van de sjamaan naar andere werelden om met 

spirituele wezens te communiceren. De sjamaan kan aldus omschreven worden als een 

bemiddelaar tussen de heilige en profane wereld.
8
 

 

Afgeleid van Mircea Eliade‟s synthese over sjamanisme definieert Hori Ichirô in zijn 

“Shamanism in Japan” het concept „sjamanisme‟ als volgt: “Sjamanisme is de algemene naam 

van dat magische, mystieke, vaak esoterische fenomeen dat zich gevormd heeft rond de 

sjamaan; een persoon met uitzonderlijke persoonlijkheid die zich de archaïsche technieken 

van extase heeft eigengemaakt.”
9
  

Eliade opperde om de term „sjamaan‟ te beperken tot diegene, onder de vele „specialisten van 

het heilige‟, die extase weten te gebruiken ten voordele van de gemeenschap (vb. genezen van 

ziektes, oplossen wereldlijke problemen, de ziel van een overledene begeleiden). Extase 

impliceert altijd een trance, en deze trance interpreteert hij als een tijdelijke verlating van de 

ziel uit het lichaam. Deze opdeling van voornoemde criteria vormt echter een moeilijke 

uitgangsbasis om het Japans sjamanisme correct te kunnen kaderen. Bezetenheid op zich is 

zowat het belangrijkste criterium om van sjamanen te kunnen spreken in Japanse context. 

Voor Eliade is de „bezetenheid‟ slechts bijkomstig en afgeleid uit de „uit het lichaam 

tredende‟ trance (Out-of-Body ervaring).
10

   

Eliade stelt dan ook dat het Japans sjamanisme ver verwijderd is van het Noord-Aziatische of 

Siberische type. Daar waar het Siberisch sjamanisme gericht is op het maken van een 

extatische reis naar de andere wereld, is het Japans sjamanisme hoofdzakelijk gericht op de 

beheersing van technieken van bezetenheid. Bovendien zijn Siberische sjamanen doorgaans 

mannen. In Japan worden de technieken daarentegen vooral door vrouwen beoefend.
11

  

                                                 
7
 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 24. 
8
 Eliade, Mircea: Shamanism: The Archaic Techniques of Ecstasy, New York: The Princeton University Press, 

1964. 
9
 Volgens Eliade is de sjamaan in eerste instantie een specialist in archaïsche technieken van extase. 

10
 Earhart, H. Byron: The Bridge to the Other World. Shamans and Shamanism in Japan, Monumenta Nipponica, 

Vol. 31, No. 2, 1976, pp. 179-187. 
11

 Eliade, Mircea: Shamanism: The Archaic Techniques of Ecstasy, New York: The Princeton University Press, 

1964, p. 89. “The shaman is a man who has immediate concrete experiences with gods and spirits,…”  
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Twee vragen dringen zich op en brengen heel wat discussies teweeg: “welke zijn de 

„basiskenmerken‟ van sjamanisme?” en “hoeveel van deze „basiskenmerken‟ moeten 

aanwezig zijn om te kunnen spreken van sjamanisme?”.  

Carmen Blacker
12

 stelt dat niet dat alle elementen van het „totale complex sjamanisme‟ 

aanwezig moeten zijn bij één persoon om die persoon als „sjamaan‟ te bestempelen. Een 

sjamaan is volgens Blacker‟s minimale definitie iemand die in trance de kracht of het 

vermogen verkrijgt om de brug tussen twee werelden te overstijgen en met spirituele wezens 

te communiceren. Binnen deze definitie vallen zowel het medium als de asceet, met elk hun 

afzonderlijke soort van trance.
13

  

 

2. Kenmerken van Japans sjamanisme 

 

2.1. ‘Altered states of Consciousness’ (trance) 

Eén van de belangrijkste krachten waarover de sjamaan beschikt, is het vermogen om op te 

gaan in „veranderde staten van bewustzijn‟. Algemeen refereert men naar een staat van 

„trance‟. In trance verliest de sjamaan de controle over zichzelf en kan hij/zij direct 

communiceren met spirituele wezens. Ook de term „extase‟, in religieuze context, verwijst 

naar een „verandering van bewustzijn‟, gelijkaardig aan trance.  

Nishimura Kho
14

 onderscheidt in zijn “Shamanism and Medical Cures” drie soorten trances: 

Bij een „extatische‟ trance treedt de geest van de sjamaan uit het lichaam en reist deze af naar 

hogere sferen alwaar een ontmoeting plaatsvindt met goden of geesten. Wanneer goden of 

geesten het lichaam van de sjamaan binnentreden en het lichaam op die wijze overnemen is er 

sprake van „bezetenheid‟. Wanneer de geest van de sjamaan een ontmoeting heeft met 

bovennatuurlijke wezens binnen dezelfde dimensie, bij wijze van hallucinaties
15

 (visueel, 

fysiek,…) spreekt men van een „droomachtige‟ soort van trance.
16

  

                                                 
12

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975. 
13

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 22-23. 
14

 Nishimura, Kho: Shamanism and Medical Cures, Current Anthropology, University of Chicago Press, Vol. 28, 

No. 4, 1987, pp. 59-64. (vertaald door Malcolm V. Brock, Mary Moran en Yumi Ishikawa) 
15

 Hallucinatie is „een sensorische waarneming zonder externe impuls/prikkel van het relevante sensorische 

orgaan‟. Zie (Millham, A.: Prevalence of auditory hallucinations in nurses in mental health, Journal of 

Psychiatric & Mental Health Nursing, 1998.) „Religieuze hallucinaties‟ zouden voornamelijk visueel zijn. Zie 

(Noll, Richard: Shamanism and Schizophrenia: A State-Specific Approach to the “Schizophrenia Metaphor” of 

Shamanic States, Blackwell Publishing: American Ethnologist, Vol. 10, No. 3, 1983, pp. 443-459). 
16

 Bij een droom revelatie verschijnt de kami in een droom om zijn boodschap over te brengen.  Zie (Nishimura, 

Kho: Shamanism and Medical Cures, Current Anthropology, University of Chicago Press, Vol. 28, No. 4, 1987, 

pp. 59-64). 
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In Japan vertonen het medium en de asceet volgens Carmen Blacker elk een specifieke soort 

van trance. Trance van een asceet zou een soort „Out-of-Body‟ ervaring inhouden. Meest 

voorkomende vorm van trance in Japan is „bezetenheid‟, welke bij mediums is terug te vinden.  

 

2.1.1. Out-of-Body ervaring 

De sjamaan kan in een staat van trance vallen waarbij zijn ziel het lichaam verlaat en naar 

andere werelden reist. Men spreekt hier van een „magische reis‟.  

Ook de asceet kent deze ervaring. Hij bevindt zich in trance in een soort comateuze toestand. 

Het lichaam achterlatend, reist zijn ziel naar „andere werelden‟. Deze soort dissociatie en 

visionaire reis vindt vandaag echter nog zelden plaats; de magische reis wordt vooral door 

symbolische acties in volle bewustzijn voorgesteld.
17

  

Velen beschouwen deze extatische reis als essentieel kenmerk van sjamanisme. In 

sjamanistische praktijken bij diverse culturen (bijvoorbeeld in Korea, Afrika, Nepal,…)
18

 

werd echter ook een andere vorm van trance, in de tegengestelde richting, gerapporteerd. 

Deze tweede vorm is in het Japans sjamanisme van veel groter belang.     

 

2.1.2. Bezetenheid-trance 

Bezetenheid is een soort trance waarbij een spirituele entiteit het lichaam binnentreedt en de 

controle overneemt. In dit geval spreekt men van kamigakari (letterlijk: „goddelijke 

bezetenheid‟; bezetenheid van een persoon door een kami
19

 of ander spirituele entiteit‟). Het 

                                                 
17

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975. 
18

 Zie (Peters, Larry G.: Price-Williams, Douglass: Towards an Experiential Analysis of Shamanism, University 

of California, Los Angeles: The American Anthropological Association, Vol. 7, No. 3, 1980, pp. 397-418) en  

Lewis, I.M.: Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession, Londen: Routledge, Third Edition, 

2003). 
19

 Kami zijn numina of spirituele wezens welke in shintoïsme (polytheïstisch) in belangrijke mate worden 

vereerd. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: 

Devonshire Press, 1975). Ook wordt voormelde term gebruikt voor bijna elk fenomeen dat niet verklaard kan 

worden of waarvan gedacht wordt dat het bovenmenselijke krachten bezit. Zie (Fairchild, William P.: 

Shamanism in Japan, Folklore Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122).  

Carmen Blacker stelt dat kami kunnen begrepen worden als manifestaties van heilige macht in de menselijke 

wereld. Ze zijn ontastbaar, raadselachtig, enigmatisch en heterogeen. Ze kunnen zich onder andere manifesteren 

in mensen (bijvoorbeeld miko), in de natuur (bijvoorbeeld bomen, stenen, bergen, eilanden), in objecten 

(bijvoorbeeld spiegels, zwaarden), de voortreffelijkheid van het uitoefenen van bepaalde ambachten,…In de 

vroege cultus hadden de kami echter geen eigen vorm; hun occasionele verschijningen waren slechts tijdelijke 

vermommingen. Om zich te manifesteren in onze wereld hadden ze eerder een rijtuig of vehikel nodig dat ze 

(door middel van magische geluiden) wisten binnen te treden en te „bezitten‟. Een groot aantal objecten of 

rijtuigen werden door de kami bezeten en als verblijfplaats gebruikt.  

Kami zijn ambivalent van aard; afhankelijk of je hen goed of slecht behandelt, zijn ze respectievelijk goedaardig 

of kwaadaardig. Naast verering op zich en het brengen van passende offers, is vooral ook rituele zuiverheid van 

groot belang bij de behandeling van kami. Sommige kami geven bescherming aan een bepaald dorp, anderen 

beschermen een bepaalde familie of een bepaald individu.  
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kan zowel spontaan opkomen als geïnduceerd worden. In tegenstelling tot de asceet die zelf 

reist naar de „andere wereld‟, zijn het hier de spirituele wezens die afreizen naar het wereldse. 

 

Het Japans medium wordt in trance bezeten door een spiritueel wezen, zoals een kami. 

Voorbeelden van kamigakari zijn ondermeer terug te vinden bij de yuta in Okinawa en bij 

stichteressen van nieuwe religies. Stichteressen zoals Kitamura Sayo
20

 en Nakyama Miki 

worden bovendien zelf als levende kami beschouwd en ikigami genoemd. Dit vinden we ook 

terug bij sjamanistische personen in het noordoosten van Japan; alwaar ze kamisama worden 

genoemd.   

In staat van bezetenheid vertoont het medium een aantal fysieke symptomen (beven, 

brullen,…).
21

 Een belangrijke techniek om het medium in een staat van trance te brengen 

bestond eruit om meestal luid en ritmisch geluiden te herhalen. 

De staat van trance kan opgewekt worden door het medium zelf of gestimuleerd worden door 

een tweede persoon (meestal een asceet). Wanneer men kami uitnodigt het medium te bezitten, 

spreekt men van kamioroshi. Het oproepen van geesten (bijvoorbeeld van de voorouders) 

wordt hotokeoroshi genoemd. Beide soorten spirituele wezens brengen in trance een 

boodschap over door de mond van het medium (kuchiyose).
22

  

Zo bracht de bezeten persoon (medium) vaak de goddelijke wil of boodschap over in de vorm 

van een takusen of orakel. Dit orakel kon de gemeenschap op de hoogte brengen van nuttige 

informatie omtrent de toekomst. De godheid moest bijvoorbeeld voorspellen hoe goed de 

gemeenschap het zou doen gedurende kritische periodes zoals op het moment dat men rijst 

ging planten, of na de oogst,…
23

  

Kamigakari en takusen waren sterk verbonden met festivals (matsuri). Men geloofde dat de 

goden in bepaalde periodes van het jaar, ten tijde van de matsuri, afdaalden (naar hun schrijn, 

                                                                                                                                                         
Ze zijn in staat de grens tussen twee werelden over te steken. De onderbewuste staat van dromen is het ideale 

medium voor kami om te verschijnen voor de menselijke geest. Het is ook mogelijk dat de kami niet geneigd is 

zelf de brug over te steken en zijn boodschapper (tsukawashime) stuurt. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa 

Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975, p. 34-43). 
20

 Kitamura Sayo (1900-67) is de stichteres van Tenshô Kôtai Jingukyô of „Dancing Religion‟ (odoru shukyô). 

Ze werd voor het eerst bezeten in 1944.  
21

 Volgens Carmen Blacker werd een trance enkel als goed en echt (oprecht) beschouwd als het medium zich 

gewelddadig (heftig, krachtig), onmenselijk (onaardse of dierlijke stem, springen met de benen over elkaar,…) 

en vreemd gedroeg. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, 

London: Devonshire Press, 1975). 
22

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975. 
23

 Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire 

Press, 1975.) en ( Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Folklore Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122). 
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familie, dorp). Omdat men de nood voelde om de goddelijke wil te achterhalen, deed men 

hiervoor een beroep op mediums (zowel in publiek gezelschap alsook in intiemere kringen).  

In de Kojiki
24

 古事記 en de Nihon Shoki
25

 日本書紀 vindt men al beschrijvingen van trance-

rituelen waarbij een medium bezeten werd. Binnen een heilige, gezuiverde afgebakende 

ruimte (temenos), gekend als een saniwa of zandtuin bevonden zich drie mensen. De muzikant 

bespeelde de citer en riep zo de goden op. De ondervrager (saniwa/saniwahito) stelde vragen 

aan de godheid en interpreteerde de antwoorden. De derde persoon was het medium zelf door 

wiens mond de godheid sprak. Wanneer de rituelen in het keizerlijk paleis gehouden werden, 

fungeerde de gemalin van de keizer als medium, de belangrijkste minister als ondervrager en 

de keizer zelf als muzikant.
26

  

 

Kamigakari gaat meestal gepaard met een fysieke en/of mentale gedaanteverandering.  

Carmen Blacker onderscheidt in haar boek vier soorten van bezetenheid naargelang de 

symptomen. Ten eerste kunnen er zich symptomen voordoen waarbij alleen het lichaam 

getroffen wordt. Ten tweede zijn er symptomen die lijken te wijzen op mentale 

onevenwichtigheid, maar die geen trance of dissociatie teweegbrengen (vb. hallucinaties).  

Ten derde zijn er symptomen van veranderde persoonlijkheid; van een mentale staat die kan 

beschreven worden als trance, maar waarbij geen binnendringende entiteit spreekt door de 

mond van desbetreffende persoon. Ten slotte zijn er ook gevallen van bezetenheid waarbij 

wel een andere entiteit, met andere stem en persoonlijkheid, spreekt door de mond van de 

persoon. Deze gevallen zijn echter zeldzaam.
27

 Zowel in het derde als het vierde geval is 

bezetenheid door een vos dikwijls de oorzaak.
28

  

Ook Nishimura Kho onderscheidt in de sjamanistische cultuur van Aomori twee soorten van 

bezetenheid naargelang het subject dat bezit neemt van een persoon. Wanneer iemand bezeten 

wordt door een kami, wordt hij/zij als sjamaan beschouwd en eerbiedigt.
29

 Iemand die bezeten 

                                                 
24

 Kojiki („Records of Ancient Matters‟) is de oudste historische kroniek van Japan. Het werd voltooid in 712 en 

bestaat uit drie volumes. Het behandelt de periode vanaf het mythologische tijdperk tot aan de dood van keizerin 

Suiko begin 7
e
 eeuw.  

25
 Nihon Shoki („Chronicles of Japan‟) werd voltooid in 720 en bestaat uit dertig volumes.  

26
 Verwijzing naar (Philippi, Donald L.: Kojiki, Tôkyô: University of Tokyo Press, 1968) in (Blacker, Carmen: 

The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975, pp. 108-109).   

Dit wordt later geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld uit de Kojiki, meer specifiek onder de rubriek 

„Sjamanistische soevereinen in Japanse kronieken‟ waar keizerin Jingû als medium wordt besproken.   
27

 De Katholieke Kerk erkent enkel de vierde categorie als voorbeeld van bezetenheid. In het verleden schreef 

het de andere drie categorieën vaak toe aan het werk van demonen; nu worden ze wetenschappelijk verklaard.  
28

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, pp. 300-301.  
29

 Nishimura, Kho: Shamanism and Medical Cures, Current Anthropology, University of Chicago Press, Vol. 28, 

No. 4, 1987, p 62.  
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is door een vos, wordt daarentegen als slachtoffer behandeld. De persoon in kwestie wordt 

bijgevolg onderworpen aan exorcisme en rituele heling door een sjamaan. Belangrijk is dat 

geen van beiden hier als pathologisch wordt beschouwd. Ze worden niet buitengesloten van 

de gemeenschap. 

 

Bezetenheid werd in Japan in vele gevallen toegeschreven aan een vos. In die gevallen 

trachtte men meestal de vosgeest door middel van exorcisme uit het lichaam van het 

slachtoffer te bannen.
30

 Vossen worden verondersteld magische krachten te bezitten. 

Niettegenstaande het feit dat ze worden vereerd als goedaardige beschermgoden- 

voornamelijk als boodschapper van de shinto god Inari (onder andere god van de 

graangewassen) en later ook als god van de oogst en rijkdom
31

- is de vrees voor vosgeesten 

toch diepgeworteld in de Japanse cultuur. Vossen zouden in staat zijn om mensen te beheksen 

of hen voor de gek te houden (bijvoorbeeld door een menselijke vorm aan te nemen); en 

worden derhalve als gevaarlijk
32

 en hebzuchtig beschouwd. Bovendien zijn ze in staat mensen 

te bezitten: in dergelijke gevallen spreekt men van kitsune-tsuki: bezetenheid door geesten van 

vossen.
33

 Als onzichtbare wezens konden ze zowel vrijwillig als gedwongen het menselijk 

lichaam binnendringen om er leed te veroorzaken via allerlei kwellingen en pijnigingen.. Haat, 

                                                 
30

 Oorsprong van dit vossengeloof is terug te vinden in China, waar de vrees voor vossen al werd beschreven 

tijdens de Han-dynastie (202v. Chr.-221n.Chr.). Dit geloof werd nadien overgenomen in het animistische Japan. 

De eerste referentie naar zulke goblin-vossen in de Japanse literatuur zou dateren van vroeg 11
e
 eeuw, 

meerbepaald in de Genji Monogatari. Zie (Casal, U.A.: The Goblin Fox and Badger and Other Witch Animals of 

Japan, Asian Folklore Studies, Nanzan University, Vol. 18, 1959, pp. 1-93). 
31

 Zie (Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Tôkyô, Folklore Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122).  

Zowel de vos als de slang werden vroeger op sommige plaatsen als goedaardige beschermgoden van een familie 

of dorpsgemeenschap beschouwd. Vossen krijgen een schrijn in private vertrekken waar ze meestal, 

geassocieerd met Inari, worden vereerd. Men gelooft dat ze in ruil voor de gebruikelijke offers en recitaties 

nuttige bovennatuurlijke informatie zullen geven. In ruil voor verering zou de vosgod zich uitspreken over 

dingen zoals de plaats waar verloren voorwerpen of personen zich bevinden, de vooruitzichten van rijstoogst, 

visvangst, of de oorzaak van ziektes. Deze informatie werd oorspronkelijk, vaak geleverd in de vorm van een 

takusen of orakelachtige uitingen door een medium. Zelfs in districten langs de Japanse kust waar het „fox-

owning belief‟ nog sterk aanwezig is, bestaan er ook indicaties van de vos als goedaardige beschermer. Ook zijn 

er indicaties dat de slang opgeroepen werd als goedaardig familie -of dorpsorakel en dit in ruil voor verering in 

een klein schrijn. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: 

Devonshire Press, 1975).  
32

 Een vos kruisen kan onheil brengen voor toevallige passanten. 
33

 Naast de vos komen ook nog slanggeesten, hondgeesten en insectgeesten voor. Maar de vos bleek toch één van 

de belangrijkste onder deze dierlijke geesten. Zie (Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Tôkyô, Folklore 

Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122). Carmen Blacker noemt al deze dierlijke wezens de „witch animals‟ van Japan. 

Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975). Kunio Yanagita maakt een tweevoudig onderscheid tussen enerzijds de slang en anderzijds de vierpotige 

variant meestal gekend als vos of hond. Deze wezens zijn gekend onder verschillende termen naargelang de 

regio. Het vierpotige wezen is wijd verspreid over Japan. De slang (tôbyô, tombogami, of hebigami) is enkel 

terug te vinden op het eiland Shikoku en in het Chûgoku district van het vasteland. Verwijzing naar (Kunio, 

Yanagita: Hebigami inugami no tagui, Miko-kô, YKS, Vol. 9, Tôkyô, 1962, p. 261) in  (Blacker, Carmen: The 

Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
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wraak (urami), hebzucht en verlangen blijken leidmotieven om iemand op ongedwongen 

wijze te bezitten. Vaak werden bezeten personen en aanverwante familieleden geviseerd door 

de gemeenschap. Het geloof in bezetenheid door geesten van vossen (kitsune-tsuki) ging aldus 

vaak gepaard met tragische, sociale vervreemding en uitsluiting.
34

   

Vaak worden vossen echter door duistere figuren ook gedwongen om iemand te bezitten.  

Deze personen die gekend staan als vos-werkgevers (kitsune-tsukai) of vos-eigenaars 

(kitsune-mochi), zijn te vergelijken met westerse heksenmeesters (duivelskunstenaars). Ze 

voeden de dieren en verschaffen ze tevens onderdak. In ruil „gebruiken‟ ze bovennatuurlijke 

krachten van deze vos voor eigen, sinistere, doeleinden; bijvoorbeeld om macht of rijkdom te 

verwerven of om anderen kwaad te berokkenen.
35

  Dieren worden als het ware gedwongen om 

hun krachten ten dienste van hun meester aan te wenden.  

Anderzijds zijn er ook families die als erfelijke eigenaars van bijvoorbeeld vossen beschouwd 

worden en deze boosaardige macht van generatie op generatie overerven langs de vrouwelijke 

lijn.
36

 Dierlijke geesten zoals de vos zouden in het huis van hun meesters verblijven en er 

dagelijks eten krijgen. Naast het feit dat ze hun diensten konden bewijzen als beschermgeest, 

was voor hen ook een belangrijke rol weggelegd als slaaf of hulpgeest. De families werden 

verondersteld dat ze er vossen op uit stuurden om vijanden te bezitten. Deze slachtoffers 

werden symptomen van  bezetenheid (pijn, hysterie en waanzinnigheid) toegebracht.
37

  

Vooral in enkele plattelandsdistricten van Japan, langsheen de kustlijn van de Japanse zee, 

werden bepaalde families vrij lang onderworpen aan een vreemde vorm van ostracisme. Nog 

tot in de jaren ‟50 werden er voorvallen in de media gemeld, waarbij mensenrechten werden 

geschaad omwille van het onwrikbare geloof in de  kweek van vossen als erfelijk stigma. Zo 

                                                 
34

 Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968, p. 45.  
35

 Nog in 1920 werden er verhalen gemeld over zulke personen. Het standaardverhaal dat in alle eeuwen 

nagenoeg wordt herhaald, is de beschrijving van een asceet die een vos aantreft in zijn hol, het dier lokt met eten 

en er zo macht over verwerft. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in 

Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
36

 Dit is ook het geval bij slangen of honden. Zie (Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Tôkyô, Folklore 

Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122). 
37

 Bovendien zouden deze dieren kostbaarheden bij hun slachtoffers weghalen om ze naar het huis van hun 

meester te brengen. De families werden aldus verondersteld fortuinlijk te zijn. Omwille van het feit dat dierlijke 

geesten mensen konden bezitten, en derwijze ziekte en dood konden veroorzaken, probeerden buitenstaanders 

zoveel als mogelijk genoemde families te mijden; en hen zeker ook  niets in de weg te leggen. Het stigma werd 

niet alleen als erfelijke vervuiling gezien, maar ook als besmetting. Zo geloofde men dat diegene die grond kocht 

op een plek waar één van deze families had geleefd zelf een dierlijke geesten familie zou worden. Een aantal 

eeuwen geleden werden deze families nogal meedogenloos vervolgd. Het bewust platbranden van hun woning 

was niet uitzonderlijk. Gedurende de feodale periode was het tevens niet ongewoon om hen bruikleen te 

ontzeggen. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: 

Devonshire Press, 1975) en (Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Tôkyô, Folklore Studies, Vol. 21, 1962, 

pp. 1-122). 
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meldde de Mainichi Shimbun bijvoorbeeld in 1952 dat een jong koppel dubbele zelfmoord 

had gepleegd. De ouders van de jongen hadden hem verboden te huwen met het meisje, 

omwille van het stigma dat haar familie vossen zou bezitten. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat kitsune-tsuki tot vroeg 20
e
 eeuw een gebruikelijke diagnose bleef voor 

psychische ziekten. Carmen Blacker merkt op dat gevallen van vosbezetenheid in Japan maar 

zelden hun weg vinden naar psychiatrische verzorgingscentra en ziekenhuizen. Patiënten 

opteren veeleer voor een louter religieuze behandeling.
38

  

 

2.2. Innerlijke hitte 

Sjamanen onderscheiden zich door hun mystieke, bovennatuurlijke kracht die noodzakelijk is 

om het hiaat tussen twee werelden te overbruggen. Deze demonische, mystieke kracht werd 

omschreven als „brandend‟.
39

 De sjamaan is een „vlammend persoon‟; een persoon die 

controle heeft over het vuur.
40

 Dit „meesterschap over vuur‟ is iets dat Eliade als typisch 

sjamanistisch bestempelde. Wanneer sjamanen doordrongen zijn van deze „innerlijke hitte‟, 

zijn ze immuun voor hitte en koude.
41

  

In verschillende delen van de wereld, zoals ook in Japan, is „innerlijke hitte‟ een bewijs van 

de bovenmenselijke conditie van de sjamaan. In het verleden streefden zowel het medium als 

de asceet
42

 naar deze conditie van „ekstatische innerlijke hitte‟.  

Om de innerlijke hitte en bijhorende bovennatuurlijke krachten op te wekken, wendt men 

verschillende technieken aan.
43

 Zo verwerft de asceet „het meesterschap over vuur‟ door over 

vuur te lopen (hi-watari). Een belangrijke techniek bij zowel medium als asceet is het zich 

onderwerpen aan „extreme koude‟.
44

 Deze technieken worden opgenomen in ascetische 

praktijken. 

                                                 
38

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975. 
39

 Sjamanen getuigen vaak dat ze het gevoel hebben van binnen op te branden. 
40

 Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 1975. 
41

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 93.  
42

 In de verschillende soorten optekeningen en verhalen die ontstonden tussen einde van de Nara- en midden van 

de Heian-periode, verschenen er veel asceten en heilige mannen (gegroepeerd onder de termen genja,  

yamabushi en hijiri). Door middel van mystieke ervaringen zochten ze bovenmenselijke, magische krachten te 

verwerven. Volgens Hori Ichirô waren er onder hen ongetwijfeld velen die „innerlijke hitte‟ ervoeren met 

bijhorende reis naar de geestelijke wereld.  (Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious 

Studies, 1975.) 
43

 Om hun „magische hitte‟ te verhogen, drinken sjamanen vaak gezouten of gekruid water en eten ze 

aromatische planten. (Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 1975, p. 253).  
44

 Dit kan men zien bij Noord-Siberische sjamanen en Himalaya-asceten die zich soms neerleggen in een veld 

van ijs.  
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Vaak probeerde men de mystieke ervaring van „innerlijke hitte‟ op te wekken gedurende 

initiatierites. Zo worden de ascetische praktijken bij de blinde mediums in het noordoosten 

van Japan intenser naarmate de initiatierite dichterbij komt. Bij de initiatierite zelf bereiken 

deze beproevingen een hoogtepunt. Oorspronkelijk zouden deze strenge ascese en initiatierite 

geleid hebben tot manische krachten („innerlijke hitte‟).
45

  

 

2.3. Ascetische praktijken 

Om bovenmenselijke krachten (innerlijke hitte) te verwerven moeten sjamanen verschillende 

ascetische oefeningen ondergaan. Deze praktijken verzwakken vaak de fysieke kracht, daar ze 

onder andere leiden tot slapeloosheid, honger en koude. Desalniettemin zijn ze voor zowel het 

medium als de asceet noodzakelijk bij het verwerven van mysterieuze krachten.
46

 Daarnaast 

zijn deze praktijken een manier om trance te induceren.  

Om de uitputtende praktijken toch door te kunnen komen en er zodoende kracht uit te putten, 

wordt de sjamanistische persoon spiritueel begeleid.  

Zowel medium als asceet beoefenen of ondergaan in Japan drie soorten disciplines (gyô): 

vasten, koudwater praktijken en recitatie. Twee eerstgenoemde praktijken hadden 

oorspronkelijk een louter purgatieve functie.
47

 Bepaalde voedingsstoffen alsook 

onzuiverheden
48

 werden geacht hindernissen te kunnen zijn bij het benaderen van heilige 

wezens. Vasten en koudwater praktijken moesten deze hindernissen wegnemen. Later werden 

deze praktijken toegepast voor het verwerven van krachten. 

 

2.3.1. Context 

Deze ascetische praktijken of disciplines vinden plaats in wisselende omstandigheden. Twee 

oude ascetische disciplines zijn terug te vinden bij hedendaagse, sjamanistische figuren. Ten 

eerste is er komori of afzondering; bij voorkeur in de duisternis van een grot (spelonk), in een 

tempel, schrijn, of in een speciaal hiervoor voorziene (en gezuiverde) kamer.
49

  

                                                 
45

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975. 
46

 Deze mysterieuze krachten maakten hen tot een ander persoon.  
47

 Vervuiling (tsumi) zou een grote invloed hebben op heilige macht en de (magische) krachten verminderen. Het 

is dus belangrijk voor zowel de miko als de asceet om zichzelf eerst te zuiveren: de miko maakt zichzelf door 

catharsis tot een geschikt vehikel om bezeten te kunnen worden door een godheid, ook de asceet moet zichzelf 

ontdoen van onzuiverheden wil hij naar de spirituele wereld reizen. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A 

Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975).  
48

 De twee oorzaken van onzuiverheid waarmee men rekening moet houden zijn „dood‟ en „bloed‟. Zie (Blacker, 

Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
49

 Dichtbij vele watervallen op heilige bergen is er een raamloze afzonderingshut te vinden.   
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Ten tweede is er de ononderbroken wandelende bedevaart van de ene heilige plaats naar de 

andere; lukraak (van de ene heilige berg naar de andere) of langs een cirkelvormige route. Op 

elk van deze heilige plaatsen pauzeert men om de gepaste krachtige woorden te reciteren.
50

 

Een passage uit „het hoofdkussenboek‟(Makura no Sôshi 枕草子) van Sei Shônagon
51

 toont 

aan welke impact deze ervaring had op iemands spirituele reputatie. 

 

No sooner does the word go round that you have climbed this or that mountain, than you never 

get a moment‟s peace. All day and night messengers come rushing for you begging you to 

come at once to houses where there are sick people whom only your spells can cure. But when, 

from sheer exhaustion, your voice begins to weaken and flag no one has the slightest 

sympathy for you. You are simply upbraided for incompetence.
52

 

  

In de context van deze twee disciplines voert men voedselonthoudingen en koudwater 

wassingen uit en reciteert men krachtdragende woorden (kotodama)
 53

.  

 

2.3.2. Vasten 

Geloof in de doeltreffendheid van voedselonthouding voor het verwerven van kracht bestaat 

reeds meer dan duizend jaar. Het is een essentieel voorschrift in het ascetisch regime van de 

sjamaan. Het gaat hier hoofdzakelijk over gedeeltelijke voedselonthoudingen.
54

 De 

belangrijkste zijn: nikudachi (onthouding van vlees), shiodachi (onthouding van zout), 

kokudachi (onthouding van de vijf graanproducten) en hidachi (onthouding van gekookt 

voedsel). Zowel bij het ascetische regime van de blinde, toekomstige mediums (in het 

noordoosten van Japan) als bij de asceten kende men periodes van voornoemde 

onthoudingen.
55

  

 

 

                                                 
50

 Soms denkt men dat deze lange wandelende reizen hen wordt opgedragen door numina. 
51

 Het „hoofdkussenboek‟ (Makura no Sôshi) is een essay uit de Heian-periode; geschreven door hofdame Sei 

Shônagon begin elfde eeuw (1000-1017).  
52

 Morris, Ivan: The Pillow Book of Sei Shônagon, New York & London: Columbia/Oxford UP, 1967, pp. 15-16.  
53

 De tama is een entiteit dat in iets verblijft en dit leven vitaliteit verleent. Het kan vertaald worden als „ziel‟.  

Het kan zich onder andere bevinden in mensen, dieren en natuurelementen (bijvoorbeeld bomen). Wanneer het 

zich bevindt in bepaalde woorden of geluiden spreekt men van kotodama.  De tama kan zichzelf losmaken van 

zijn gastvorm en ronddwalen over het land. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic 

Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975). Meer informatie zie (Toyoda, K.: A Japanese Notion 

„Kotodama‟., Tokyo: Kodansha, 1998). 
54

 Een volledige voedselonthouding  (danjiki) (voor een vastgelegd aantal dagen) is veel minder gebruikelijk. 
55

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 87.  
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2.3.3. Koud water (suigyô) 

Zoals reeds vermeld hadden koudwater wassingen oorspronkelijk een louter purgatieve 

functie. In de Kojiki werd al een waterritueel beschreven. Zo wordt beschreven hoe de god 

Izanagi-no-Mikoto zichzelf zuivert na zijn vrouw Izanami-no-Mikoto te hebben bezocht in de 

onderwereld, en aldus in aanraking gekomen te zijn met de dood. 

 

I have been to a most unpleasant land, a horrible, unclean land. Therefore I shall purify myself. 

Arriving at [the plain] Apaki-para by the river-mouth of Tati-bana in Pimuka in Tukusi, he 

purified and exorcised himself.
56

  

 

Later speelde koud water ook een onmiskenbare rol in het verwerven van kracht. Zo ging men 

vaak ‟s ochtends vroeg (vooral tijdens de winterperiode) onder een waterval gaan staan. Een  

andere gebruikelijke, doeltreffende praktijk was mizugori. Hierbij goot men op bepaalde 

tijdsintervallen emmers koud water over het eigen hoofd.
57

  

Belangrijk is dat men na langdurige blootstelling aan koude, begon te gloeien. Door koude te 

doorstaan kon de sjamaan magische „innerlijke hitte‟ opwekken.  

 

2.3.4. Recitatie 

Het reciteren van woorden van kracht (kotodama) is sterk gebaseerd op de magie van 

esoterisch boeddhisme (mikkyô).
58

 Bepaalde woorden of geluiden zouden op twee manieren 

kracht in zich dragen.  

Ten eerste zou de uiting ervan, als een soort toverspreuk, een gewenst effect in de wereld 

kunnen teweegbrengen. Ten tweede zouden de mensen die deze woorden gedurende lange tijd 

reciteren, zelf krachten kunnen verwerven. 

In Japan wordt de (magische) kracht van deze woorden, in beide gevallen enkel vrijgegeven 

indien deze worden gereciteerd door een ervaringsdeskundige in ascese. De woorden zijn dus 

enkel krachtig in combinatie met ascetische (zuiverende) praktijken zoals koudwater 

praktijken en vasten. Zo gebeurt het bijvoorbeeld dat men ze reciteert staande onder een 

waterval of roept van op een bergtop. We onderscheiden drie types qua „krachtdadige 

                                                 
56

 Philippi, Donald L.: Kojiki, Tôkyô: University of Tokyo Press, 1968, p. 68.  
57

 Het blinde (toekomstig) medium moest tijdens haar initiatieperiode bijvoorbeeld een week lang elke dag meer 

dan duizend emmers water over zich heen gieten. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of 

Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975, p. 91). 
58

 Het esoterisch boeddhisme, in het Japans mikkyô, gaat uit van een geheime leer. Twee belangrijke esoterisch 

boeddhistische scholen zijn de Shingon-school en de Tendai-school. Meer informatie zie (Eliot, Charles: Sansom, 

George B.: Parlett, Harold: Japanese Buddhism, Routledge: 2002). 
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woorden‟: woorden van kracht omwille van hun betekenis, opeenvolgingen van betekenisloze 

syllaben
59

 en namen van godheden (hôgô). 
60

 

 

3. Sjamanisme in Japan: oorsprong en ontwikkeling van vrouwelijke 

sjamanen 

 

3.1. Origine 

Volgens Oka Masao‟s theorie bestond het Japanse ras in de prehistorie uit vijf etnische 

componenten: een Melanesiche groep, een groep immigranten vanuit het zuiden van China 

(ten zuiden van de Yangtze rivier en behorende tot de Austroaziatische taalfamilie), een 

Noordoost-Aziatische groep van Tungusische origine, een Zuidoost-Aziatische groep 

waarschijnlijk van Austronesische origine en een Altaïsche-sprekende stam van Zuid-

Mantsoerije of Korea.
61

 

Het Japans sjamanisme is bijgevolg ook van gemengde origine. Men relateert het vaak aan 

twee brede cultuurstromen (een noordelijke en een zuidelijke) die zich in prehistorische tijden 

vermengden. 

Een noordelijke stroom welke ontleend aan Altaïsche of Tungusische praktijken op het 

Aziatische continent, verspreidde zich over Korea, Hokkaidô en de Ryûkyû-eilanden. Veel 

van de Japanse termen voor „sjamaan‟ zijn ontleend aan dit noordelijke, Siberische type.
62

 

Deze noordelijke stroom vermengde zich met een zuidelijke stroom.  

De vrouwelijk sjamanistische traditie kwam volgens Oka Masao‟s hypothese Japan binnen 

door twee groepen van zuidelijke immigranten. Immigranten vanuit het zuiden van China en 

Melanesië zouden rond het einde van de Jômon-periode (10000-300 v. Chr.) of begin Yayoi-

periode (400 v. Chr.-250 n. Chr) de Japanse kust bereikt hebben en er een matrilineair sociaal 

                                                 
59

 Dit zijn de shingon of mantras van esoterisch boeddhisme en de langere dhâranî. Beiden zijn opgedragen aan 

een bepaalde boeddhistische godheid. Ze zijn ontleend aan het Sanskriet, waar ze oorspronkelijk wel betekenis 

droegen. Tegen de tijd dat deze geluiden Japan bereikten in de 8
e
 en 9

e
 eeuw waren ze zo vervormd dat ze 

onbegrijpelijk waren. (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: 

Devonshire Press, 1975, p. 95). 
60

 Deze worden verschillende keren herhaald. Zie Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic 

Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975. 
61

 Deze laatste groep kwam het westen van Japan binnen rond de 3
e
, 4

e
 eeuw n. Chr. Zie (Kitagawa, Joseph M.: 

Prehistoric Background of Japanese Religion, The University of Chicago Press, Vol. 2, No. 2, 1963, pp. 308-

309). 
62

 Volgens Roy A. Miller‟s linguistische analyse van het Okinawaanse woord „yuta‟ en het Japanse woord 

„itako‟, zijn beiden ontleend zijn aan het Altaïsche woord „idugan‟ (sjamane) en varianten. Zie (Miller, Roy A.: 

The Japanese Language, Chicago: University of Chicago Press, 1967, p. 29). 
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systeem geïntroduceerd hebben.
63

 Bewijzen van deze stroom van culturele verspreiding zijn 

terug te vinden in vele mythes, legendes, volksverhalen en motieven. Daarnaast insinueren de 

wijdverspreide cultus van bezetenheid door dode geesten en restanten van een geloof in 

horizontale kosmologie
64

 een zuidelijke origine.
65

 

 

3.2. Miko 巫女: terminologie 

De meeste voorkomende term in Japan als men het heeft over vrouwelijke sjamanen is „miko‟. 

Benito Ortilano ziet haar als de Japanse versie van de noordoost-Aziatische traditie van de 

sjamaan.
66

 Het verwijst naar het sjamanistische medium dat als spreekbuis optreedt voor de 

kami of voorouders. De term heeft echter uiteenlopende betekenissen en verwijst ook naar 

vrouwen in grote schrijnen die assisteren bij rituelen zonder in trance op te gaan.
67

 Het 

verwees dan zowel naar vrouwelijke sjamanen (mediums), priesteressen, schrijn meisje
68

 als 

naar vrouwelijke waarzeggers of tovenaressen.
69

  

Ik zal voormelde term gebruiken telkens ik verwijs naar vrouwelijke sjamanen. In de vroege 

geschiedenis zijn er al voorbeelden te vinden van vrouwen die als medium optraden tussen de 

profane wereld en de sacrale wereld. 

 

3.3. Miko in de vroege geschiedenis 

Hori Ichirô stelt in zijn “Shamanism in Japan” vast dat er in de oude Japanse maatschappij 

een post voorzien was voor een vrouwelijk medium en dat men regeerde overeenkomstig met 

                                                 
63

 Hosoi, Y. T.: The Sacred Tree in Japanese Prehistory, History of Religions, The University of Chicago Press, 

Vol. 16, No. 2, 1976, p 106.  
64

 Volgens deze horizontale kosmologie keren de welwillende goden op bepaalde seizoenen van het jaar terug 

naar de menselijke wereld, vanuit hun land voorbij de horizon. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study 

of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
65

 Verwijzing naar (Oka, Masao et. al: Nihon Minzoku no Kigen, Tôkyô: Heibonsha, 1958.) in (Blacker, Carmen: 

The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975, p. 27-29.) en  

(Kitagawa, Joseph M.: Prehistoric Background of Japanese Religion, The University of Chicago Press, Vol. 2, 

No. 2, 1963, pp. 308-309.).  
66

 Ortolani, Benito: The Japanese Theatre: From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, Princeton 

University Press, 1990. 
67

 Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire 

Press, 1975.) en (Kuly, Lisa: Locating Transcendence in Japanese Minzoku Geinô: Yamabushi and Miko Kagura, 

Ethnologies, Vol. 25, No. 1, 2003). 
68

 Deze werden oorspronkelijk verondersteld maagd te zijn en hun praktijken stop te zetten wanneer ze huwden. 

Er zijn echter vele miko die hun functies verderzetten na het huwelijk. Zie (Ortolani, Benito: The Japanese 

Theatre: From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, Princeton University Press, 1990, p. 22). 
69

 Zie (Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Folklore Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122.) en (Ortolani, 

Benito: The Japanese Theatre: From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, Princeton University Press, 

1990). 
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haar orakels.
70

 Uit verschillende gegevens kan men afleiden dat de vrouwelijke sjamaan in het 

oude Japan een zeer hoge status had. Veel nationale, politieke beslissingen werden 

gecontroleerd door sjamanen die behoorden tot keizerlijke, of andere machtige families.
71

  

Veel optekeningen vermelden sjamanistische activiteiten gedurende periodes van kritieke 

socio-culturele veranderingen. Zo werd de sjamanistische koningin Himiko op de troon 

geplaatst tijdens een crisisperiode, vermoedelijk veroorzaakt door een burgeroorlog. Ook 

Yamato-totohi-momoso-hime, de tante van keizer Sujin (97-30 v. Chr.), werd ten tijde van 

een grote epidemie onverwachts goddelijk bezeten.
72

 

In deze ongewone activiteiten van vrouwelijke sjamanen zagen vele mensen een omen van 

sociale verandering.
73

  

 

3.3.1. Himiko 

Het eerste opgetekende voorbeeld van een vrouwelijke sjamaan in Japan is te vinden in het 

Chinees historische werk Wei chih
74

 魏志 („History of the kingdom of Wei‟), opgetekend in 

de late derde eeuw n. Chr.. Een onderdeel hiervan is het Wajinden
75

 倭人伝 meerbepaald een 

Chinees verslag van de mensen van Wa (Japan) uit de Yayoi-periode (400 v. Chr.- 250 n. 

Chr.).  

Waijinden beschrijft Japan bestaande uit meer dan dertig staten
76

 met aan het hoofd daarvan 

„Yamatai‟ en met een zekere sjamanistische koningin Himiko (Pimiko) als heerseres. Volgens 

dit historisch document regeerde Himiko van 180 n.Chr tot ongeveer 248 n. Chr en verenigde 

ze een groot deel van Japan in een sterk verenigd koninkrijk gecentraliseerd in Yamatai.
77

 

                                                 
70

 Vooral gefederaliseerde staatssystemen zoals dorp-staten of kleinschalige verenigde koninkrijken werden 

vermoedelijk geregeerd door charismatische of sjamanistische leiders (bijvoorbeeld Himiko). Zie (Hori, Ichirô: 

Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago 

Press, 1968). 
71

 Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968). 
72

 De godheid Ômono-nushi reveleerde haar hierbij de oorzaak van de epidemie. Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, 

Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968, 

p. 193.) 
73

 Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968.  
74

 Dit werk wordt in het Japans „Gishi‟ genoemd.  
75

 Deze tekst is kort, maar levert rijke informatie om een mogelijk beeld te scheppen van de Japanse eilanden en 

hun inwoners. 
76

 Mogelijk werden de meer dan honderd landen verenigt tot dertig landen. Zie (Edwards, Walters: In Pursuit of 

Himiko. Postwar Archaeology and the Location of Yamatai, Monumenta Nipponica, Vol. 51, No. 1, 1996, pp. 

53-79). 
77

 Over de locatie van Yamatai is er nog steeds discussie. Men situeert Yamatai of in Kyûshû of in Yamato. Zie 

(Edwards, Walters: In Pursuit of Himiko. Postwar Archaeology and the Location of Yamatai, Monumenta 

Nipponica, Vol. 51, No. 1, 1996, pp. 53-79). 
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Na een aantal jaren van oorlogvoering gingen de mensen akkoord met een nieuwe 

vrouwelijke leider. Himiko werd als jong meisje (14 of 15 jaar), middenin een periode van 

politieke en sociale crisis op de troon geplaatst.  

Himiko was een mysterieus figuur. Ze woonde in een bewaakt paleis, omgeven door 

uitkijktorens en palissaden, alwaar ze het koninkrijk geestelijk diende. Opgesloten en dus 

geïsoleerd van de buitenwereld hield ze zich bezig met magie.
78

 Door haar sjamanistische 

activiteiten als medium won ze de steun van de mensen.
79

  

Ze bleef ongehuwd en werd  bijgestaan door haar jongere broer die zich bezig hield met de 

wereldlijke- en staats zaken. Slechts één man had de toestemming haar kamer binnen te treden; 

hij serveerde haar eten en drinken en deed dienst als tussenpersoon (om boodschappen over te 

brengen). Door deze drie mensen werd het land van Yamatai verenigd en bestuurd.  

Himiko werd in de loop der jaren door historici in verband gebracht met Japanse figuren zoals 

de legendarische keizerin Jingû. Dit en de mogelijke locatie van Yamatai hebben tot vele 

controverses geleid.
80

  

 

3.3.2. sjamanistische soevereinen in Japanse kronieken 

Ook in de Japanse kronieken Kojiki en Nihongi vindt men beschrijvingen terug van sjamanen 

en sjamanistische activiteiten.  

Zo vermeldt de Kojiki dat Ame no Uzume (godin van de dageraad) bezeten wordt door een 

kami (kamigakari) wanneer ze een extatische dans uitvoert om de zonnegodin Amaterasu uit 

haar grot te lokken.
81

 Derhalve kan haar verschijning hier als sjamanistisch worden aanzien.
82

 

William Fairchild wijst erop dat haar dans een levendige sjamanistische opvoering is welke 

als eerste kagura dans beschouwd wordt.
83

  

                                                 
78

 “She occupied herself with magic and sorcery, bewitching the people.” Zie (Tsunoda, Ryusaku: De Bary, 

William T.: Keene, Donald: Jansen, Marius: Sources of Japanese Tradition, New York: Columbia University 

Press, 1964).  
79

 Nishimura, Kho: Shamanism and Medical Cures, Current Anthropology, University of Chicago Press, Vol. 28, 

No. 4, 1987, pp. 59-64. 
80

 Edwards, Walters: In Pursuit of Himiko. Postwar Archaeology and the Location of Yamatai, Monumenta 

Nipponica, Vol. 51, No. 1, 1996, pp. 53-79.  
81

 Na pesterijen van haar broer, de stormgod Susanoo trok zonnegodin Amaterasu zich terug in een grot. De 

aarde was gehuld in duisternis. Alle goden kwamen samen en hielden een groot feest (aan de ingang van de grot) 

om Amaterasu uit haar grot te lokken. (Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Folklore Studies, Vol. 21, 

1962, pp. 1-122.). 
82

 Miller, Allan L.: Myth and Gender in Japanese Shamanism: The “Itako” of Tohoku, History of Religions, Vol. 

32, No. 4, 1993, pp. 344. 
83

 Kagura is een oude Japanse rituele dans van sjamanistische origine die vaak Shintô matsuri (Shintô festivals) 

begeleidt. Miko kagura was oorspronkelijk een dans die resulteerde in bezetenheid met een orakel tot gevolg. Zie 

(Fairchild, William P.: Shamanism in Japan, Folklore Studies, Vol. 21, 1962, pp. 1-122) en (Averbuch, Irit: 

Shamanic Dance in Japan: The Choreography of Possession in Kagura Performance; Asian Folklore Studies, 

Vol. 57, No. 2, 1998, pp. 293-329).  
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...while Ame-no-uzume-no-mikoto bound up her sleeves with a cord of heavenly pi-kage vine, 

tied around her head a head-band of the heavenly ma-saki vine, bound together bundles of sasa 

leaves to hold in her hands, and overtuning a bucket before the heavenly rock-cave door, 

stamped resoundingly upon it. Then she became divinely possessed, exposed her breasts, and 

pushed her skirt-band down to her genitals. Then Takama-no-para shook as the eight-hundred 

myriad deities laughed at once.
84

  

 

Niet alleen in het tijdperk van de goden, maar ook ten tijde van de legendarische, historische 

soevereinen werden sjamanistische figuren beschreven. Zo doken er bijvoorbeeld gedurende 

het bewind van keizer Sujin (97-30 v. Chr.) veel charismatische vrouwelijke sjamanen op als 

politieke figuren in een chaotische situatie. Vooral zijn tante,  prinses Yamato-totohi-

momoso-hime, werd geprezen als grote sjamane die de toekomst kon zien.
85

 Ze zou 

bovendien gehuwd geweest zijn met een kami.
86

 Dit spirituele huwelijk tussen een sjamane en 

een godheid uit zich ook in het latere sjamanisme. Zo zal blijken, in een later hoofdstuk, dat 

het spirituele huwelijk een integraal deel uitmaakt van de initiatierite bij blinde mediums in 

het noordoosten van Japan.  

 

Ook keizerin Jingû (Okinaga-Tarashi), in de 3
e
 eeuw n. Chr. tevens regente, zou volgens de 

Kojiki bij momenten goddelijk bezeten geweest zijn. Terwijl keizer Chûai de citer bespeelde,  

werd ze bezeten door verschillende goden die waarschuwingen en instructies overbrachten 

door haar mond (orakel). Zoals blijkt uit de Kojiki had het niet erkennen van dit goddelijk 

orakel grote gevolgen.  

 

In those days the Empress Okinaga-tarasi-pime-nö-mikötö often became divinely possessed. 

[It was] at the time when the emperor dwelt at the palace of Kasipi in Tukusi and was about to 

attack the land of the Kumasö. The emperor was playing the cither, and the opo-omi Takesi-

uti-nö-sukune abode in the ceremonial place in order to seek the divine will. Then the empress 

became divinely possessed and spoke these words of instruction: “There is a land to the west. 

Gold and silver, as well as all sorts of eye-dazzling precious treasures, abound in this country. 

I will now give this country [into your hands].” Hereupon the emperor replied “When one 

                                                 
84

 Philippi, Donald L.: Kojiki, Tôkyô: University of Tokyo Press, 1968, p. 84.  
85

 Zo voorspelde ze bijvoorbeeld een opstand van prins Take-haniyase-hiko door profetische gedichten 

(gezongen door een mysterieus meisje) te verklaren. Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: 

Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968, p. 193.) 
86

 Volgens de Nihongi werd ze de vrouw van de godheid Ômono-nushi. Het huwelijk werd echter ontbonden 

toen ze een regel overtrad. Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: 

Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968, p. 192-193.) 
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climbs to a high place and looks toward the west, no land is visible. There is only the ocean.” 

Saying [that this was] a deceiving deity, he pushed away the cither and sat silent without 

playing it. Then the deity, greatly enraged, said “you are not to rule this kingdom. Go straight 

in one direction!” At this time, the opo-omi Takesi-uti-nö-sukune said: “This is a dreadful 

thing. My lord, continue to play the cither!” Finally, then he drew the cither to him and began 

to play reluctantly. After a while, the sound of the cither stopped. When they raised the lights, 

they saw that he was dead.
87

  

 

Veel vroege historici geloofden dat het verhaal van Jingû zoals het gevonden werd in de 

Nihongi, geïnspireerd was door het verhaal van Himiko in de Wei-chih. Het hoofdstuk over 

Jingû in de Nihongi citeert dan ook het Wei-chih verslag over koningin Himiko.  

 

Ook van keizerin Kôgyoku (594-661) die na de Taika reformatie in 655 een tweede keer de 

troon besteeg als keizerin Saimei, werd gezegd dat ze sjamanistisch en charismatisch van aard 

was.  

In 642, when there was a great drought and all Buddhist, Yin-yang, and traditional prayers for 

rain were unsuccessful, the empress paid a visit to the source of the Minabuchi River, and 

there she knelt and prayed, worshipping towards the four quarters, and looking up to heaven. 

Straightway there was thunder and a great rain, which fell or five days. The peasants 

throughout the empire called her an empress of exceeding virtue.
88

 

 

Na de Taika-reformatie,
89

 waarbij de Japanse staat werd omgevormd naar Chinees model, was 

het echter gedaan met zulke charismatische soevereinen. Toch bleven dergelijke magisch-

religieuze leiders een belangrijk rol spelen in crisismomenten. Zo zijn er verschillende 

optekeningen van populaire sjamanen (man en vrouw) die actief waren tijdens de sociaal-

religieus-politieke onrust volgend op de verschuiving van de hoofdstad van Nagaokakyô naar 

Kyôto in 794.
90

 Ondanks de ontwikkeling van het staatsboeddhisme en de geleidelijke 
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 Philippi, Donald L.: Kojiki, Tôkyô: University of Tokyo Press, 1968, pp. 257-258.  
88

 Aston, William G.: Nihongi: chronicles of Japan from the earliest times to A.D. 677, London: Allen and 

Unwin, Vol. 24, 1956, pp. 187-89.  
89

 Volgend op een staatsgreep, vonden in 646 de Taika hervormingen plaats. Deze reorganiseerden het oude 

clansysteem naar Chinees model van de T‟ang dynastie. De miko werden hierbij verdreven van ceremonies aan 

het hof.   
90

 Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968. 
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popularisatie van esoterisch boeddhisme en Yinyang-magie (In-yô) vanaf de 8
e
 eeuw, konden 

sjamanistische tendensen zich verder verspreiden onder de massa.
91

  

 

Volgens Hori Ichirô hadden deze oude miko niet alleen een grote invloed binnen het hof, maar 

ook binnen de dorpsgemeenschap (met elk hun eigen beschermgoden). Daarnaast wijst hij op 

de sterke gelijkenis met sacrale vrouwen uit andere gebieden. De Koreaanse song-mudang, de 

Ainu tsutsu en de Ryûkyû yuta refereren allen naar een uitgestrekt gebied waarbinnen 

vrouwelijk sjamanisme ooit dominant was. Deze vrouwen werden erkend als natuurlijke 

tussenpersonen tussen twee werelden. Ze communiceerden met de spirituele wereld namens 

de gemeenschap.
92

  

 

3.4. Invloedssfeer : Bronnen van verandering  

 

3.4.1. Ontwikkelingen binnen de Japanse volksreligie: invloed Chinees en Koreaans 

gedachtengoed 

In de 6
e
 eeuw na Chr. kwam het boeddhisme Japan binnen via contacten met Korea en 

China.
93

 Niet alleen boeddhisme, maar ook confucianisme en taoïsme vonden rond die 

periode hun weg naar Japan. Een groot aantal Chinese en Koreaanse immigranten gingen zich 

in Japan vestigen. Blijkens fragmentarisch overgeleverd materiaal introduceerden deze 

inwijkelingen, zowel Koreaans sjamanisme als geloofsovertuigingen, rituelen en technieken 

van taoïsme
94

 en Yin-yang magie
95

 onder de lagere bevolkingsklasse. Bij de heersende klasse 

leidden ze vooral de confucianistische ethiek
96

 (en filosofie van Lao-tze en Chuang-tze)
97

 in. 

                                                 
91 Vooral bij momenten van onrust (bijvoorbeeld bij de overgang van de Heian-periode naar de Kamakura-

periode (1185-1333), na W.O.II,…) welke vaak gepaard gingen met sjamanistische activiteiten. Zie (Hori, 

Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of 

Chicago Press, 1968, p. 197, 200-201).  
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 De sjamaan treedt op als tussenpersoon tussen de menselijke wereld en de spirituele wereld. Zie (Blacker, 

Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975.) en 

(Eliade, Mircea: Shamanism: The Archaic Techniques of Ecstasy, New York: The Princeton University Press, 

1964.) Sacrale macht zou zich gemakkelijker in vrouwen manifesteren. (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: 

Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968.) 
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 Het boeddhisme deed formeel zijn intrede in Japan toen een delegatie van de Koreaanse staat Paekche 

boeddhistische teksten en kunstvoorwerpen meebracht. Zie (Dessein, Bart: Heirman, Ann: Boeddha, zijn Leer en 

zijn Gemeenschap: Een inleiding tot geschiedenis, filosofie en kloosterleven, Gent: Academia Press, 2005.) De 

officiële introductie van boeddhisme in Japan refereert naar de jaren 552 en 538. Zie (Kisala, Robert J.: Japanese 

Religions, Routledge, 2002, p. 128). 
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 Religieus taoïsme introduceerde nieuwe magie en technieken zoals astrologie, de kalender en vormen van 

divinatie. (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968.) 
95

 De yin-yang magie en technieken (On-myô-dô of „The Way of Yin-yang‟) werden gecontroleerd en 

gemonopoliseerd door de Kamo en Abe families. Dezelfde yin-yang technieken werden echter door Shugen-dô 

en andere religieuze sekten toegepast in shintô rituelen aan het keizerlijke hof. Ook werden vele aspecten van 
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De voortdurende uitwisselingen en contacten met het inheems shintoïsme, resulteerde in een 

vermenging van religieuze met magische elementen. Deze werden bovendien 

geherinterpreteerd en opnieuw gesystematiseerd. Hori Ichirô spreekt in zijn “Folk Religion in 

Japan: Continuity and Change” van een Japanse religie als één entiteit dat zich tengevolge van 

dit mengproces ontwikkelde. Vermengd met shintoïsme, vloeiden deze religies samen in 

populaire geloofsovertuigingen die over heel Japan werden verspreid. 

Verschillende religieuze figuren (waaronder vrouwelijke sjamanen (miko), asceten 

(yamabushi of gyôja), Yin-yang magiërs (onmyôji),  Nenbutsu-priesters,…) migreerden van 

dorp naar dorp en speelden een belangrijke rol in de totstandkoming van de Japanse 

volksreligie.  

De rol van de miko was hierbij even belangrijk als die van mannelijke religieuze specialisten. 

Haar goddelijke orakels doordrongen alle lagen van de maatschappij.
98

 

In het volgende hoofdstuk zal uitgelegd worden hoe het goryô-geloof een belangrijke rol 

speelde bij de vermenging van sjamanisme met andere religieuze overtuigingen.  

 

3.4.2. Goryô-geloof  

In het goryô-geloof ( 御霊 ), het geloof in wraakzuchtige geesten van doden, komen 

verschillende religies (die overgeleverd werden op populair niveau) en volksreligie samen.  

Dit geloof  kwam op in de 8
e
 eeuw en floreerde doorheen de Heian-periode (794-1185), waar 

het heel populair was bij de adel.
99

  

Mensen waren bang van deze wraakzuchtige geesten van doden. Vele sociale en persoonlijke 

crisissen werden aan hen toegeschreven. Soms gebeurde het ook dat men deze crisissen 

relateerde aan boze of jaloerse zielen van levende mensen. Belangrijk is dat men in beide 

gevallen de hulp van sjamanen inriep om de kwaadaardige geesten te identificeren.  

                                                                                                                                                         
yin-yang geabsorbeerd door de volksreligie. (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion 

in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968.) 
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 Faure, Bernard: The Power of Denial: Buddhism, Purity, and Gender, Princeton University Press, 2003.  
99

 Oorspronkelijk waren de goryô geesten van adel; gestorven als slachtoffer van politieke twisten (of intrigues), 

vielen ze hun levende antagonisten lastig of veroorzaakten ze natuurrampen, ziektes,…   
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Dit goryô-geloof verspreidde zich geleidelijk aan naar landelijke gebieden en stimuleerde een 

soort bewustzijn dat ook gewone mensen, ongeacht sociale status, vergoddelijkt konden 

worden. Dorpssjamanen (zowel man als vrouw), die in trance ook met geesten van gewone 

mensen communiceerden, versterkten dit geloof.
100

 

Boeddhistische Shugendô-priesters
101

 (boeddhistische bergasceten) werden uitgenodigd om 

met deze kwaadaardige geesten te bemiddelen en hen te verdrijven door middel van 

exorcisme. Gemakkelijk te verbannen geesten, werden door boeddhistische bergasceten 

rechtstreeks verdreven.
102

 Bij uiterst kwaadaardige geesten, of indien de identiteit van de 

geest onbekend scheen; werd de hulp van een vrouwelijk medium echter noodzakelijk.
103

 Het 

goryô-geloof was dan ook van groot belang in het beginstadium van de fusie van esoterisch 

boeddhisme met sjamanisme.  

Rituele uitbanningen van geesten (healings) waarbij boeddhistische priesters een beroep 

deden op het vrouwelijk medium vonden geregeld plaats in de Heian-periode.
104

 Populaire 

vrouwelijke sjamanen werden aldus meer en meer verbonden met Shugendô-priesters. Terwijl 

de priesters aanroepingen reciteerden (magische spreuken en technieken toepasten), vielen 

deze vrouwelijke sjamanen in trance waarbij ze werden bezeten door een geest. Op die wijze 

leverden ze een opmerkelijke bijdrage om de naam, de klacht(en) en de reden van 

vijandigheid van deze geesten te achterhalen. Uiteindelijk zond de asceet de geesten terug 

naar hun eigen wereld en werden de mediums bevrijd.
 
 

 

                                                 
100

 Men communiceerde met deze geesten om bijvoorbeeld rampen te verklaren. Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, 

Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968). 
101

 Shugendô is een soort boeddhistisch ascetisme. Het werd uitgeoefend in de bergen door yamabushi. Door 

middel van spirituele training, fysieke training  en magische praktijken in de bergen, trachtte men magische 

krachten te verweren. Shugendô priesters trokken rond van berg tot berg en van dorp tot dorp. Na een periode 

van verval, zou de Shugendô sekte hersteld en gereorganiseerd geweest zijn door een Shingon-monnik (Shôbô 

832-909). Deze Shingon-monnik leefde in de periode van goryô-geloof. Later werd Shugendô een sub-sekte van 

zowel Tendai- als Shingon-sektes.  

Shugendô omvat elementen uit verschillende religies; vooral ook van Japans sjamanisme. Ook de yamabushi 

hadden een speciale uitrusting (uniform) en magische instrumenten. Ze werden niet alleen dorpsmagiërs, maar 

ook soms Shintô-priesters. (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: 

Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968, p. 78.) 
102

 Men onderwierp deze geesten door onder andere soetra‟s of mantra‟s te reciteren of hen te dreigen met 

kokend water, zwaarden,… Zie (Hardacre, Helen: Conflict Between Shugendô and the New Religions of 

Bakumatsu Japan, Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 21, No. 2-3, 1994, pp. 137-166.) 
103

 Hardacre, Helen: Conflict Between Shugendô and the New Religions of Bakumatsu Japan, Japanese Journal 

of Religious Studies, Vol. 21, No. 2-3, 1994, pp. 137-166. 
104

 Oorspronkelijk werden in esoterische boeddhistische rituelen onbevlekte (onbezoedelde) kinderen gebruikt 

als medium om de toekomst te voorspellen. Het bekendste dergelijke ritueel is de Abisha-hô, welke door 

vooraanstaande monniken Kûkai (Shingon-boeddhisme) en Ennin (Tendai-boeddhisme) in de vroeg 9
de

 eeuw 

vanuit China naar Japan werd gebracht en door zowel de Shingon- als de Tendai-strekking van het esoterisch 

boeddhisme werd uitgevoerd. Nadat deze kinderen gewassen, aangekleed, gezalfd met wierook en gezuiverd 

werden, stelde men ze vragen over verborgen en toekomstige zaken. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A 

Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975, p. 252-253).  
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In de literatuur van de Heian-periode zijn er veel beschrijvingen te vinden van bezetenheid 

door kwaadaardige geesten,  zoals bijvoorbeeld in Makura no sôshi en Genji monogatari 源氏

物語.
105

 

 

A Buddhist priest in an extremely elegant dark brown robe, a clove-dyed fan in his hand, sits 

intoning the Senju Darani or Spell of the Thousand-handed Kannon. The medium is „a rather 

heavily built girl with a good head of hair‟. Eventually the power of the spell forces the spirit 

to leave the patient and enter into the girl, who accordingly wails, screams and falls prostrate 

on the floor in such a manner that her clothing is embarrassingly disordered. The patient is 

soon pronounced to be better, the medium regains consciousness and the priest, before whom 

the household prostrates itself in awe, takes an urbane leave promising to come again soon.
106

 

 

Ook in Genji Monogatari wordt beschreven hoe men kwaadaardige geesten verdrijft met 

behulp van een medium. 

 

Perhaps the sight of so deep a sorrow touched even Buddha‟s heart; be that as it may, signs of 

a definite „possession‟- the first that had been visible for many months- now became manifest 

in the patient and the exorcists were soon able to transfer this possessing spirit to the body of a 

small boy whom they had brought with them to act as medium.
107

 

 

Shugendô-priesters (yamabushi) trouwden soms met vrouwelijke sjamanen (miko‟s). In die 

gevallen is de samenwerking tussen beide actoren (bij het uitdrijven van kwade geesten) 

vanzelfsprekend.  

 

Ook onmyôdô
108

 en nembutsu
109

-geloof speelden een belangrijke rol in het afweren van deze 

kwaadaardige geesten. Onmyôdô priesters of magiërs deden soms een beroep op vrouwelijke 

sjamanen om te communiceren met geesten van doden. 

                                                 
105

 De Genji Monogatari („The Tale of Genji‟) is een verhalenbundel geschreven rond 1010.  
106

 Fragment uit „Makura no Sôshi‟. Zie (Morris, Ivan: The Pillow Book of Sei Shônagon, New York & London: 

Columbia/Oxford UP, 1967, pp. 264-6). 
107

 Fragment uit „Genji Monogatari‟. Zie (Waley, Arthur: The Tale of Genji. A Novel in Six Parts by Lady 

Murasaki, London: George Allen & Unwin LTD, 1925-1933, p. 663). 
108

 Onmyôdô is een populair geloof dat filosofische, astrologische, animistische en magische theorieën en 

praktijken omvat. Volgens Hori Ichirô is het een vermenging van taoïsme en primitief sjamanisme. Het kwam 

vanuit China en via Korea naar Japan in 7
e
 eeuw. Aanhangers van de Onmyôdô sekte hielden zich bezig met 

divinatie, astrologie, voorspellingen, magische aanroepingen (o.a. voor goede oogst, purificatie,… ). 

Nakomelingen van Onmyôdô priesters of magiërs (van de lagere klasse) reisden rond van dorp tot dorp om hun 

geloofsovertuigingen te propageren en dorpelingen te bevrijden. Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, 

Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968, p. 79) en (Hori, 
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Deze eerder besproken vermenging van sjamanisme met andere religieuze praktijken, 

voornamelijk van het esoterische boeddhisme, verminderde de invloed van vrouwelijke 

sjamanen.  

 

3.4.3. Vermindering invloed vrouwelijke sjamanen 

De fusie van sjamanisme met het esoterische boeddhisme (mikkyô) had een diepe impact op 

de rol van vrouwelijke sjamanen. Carmen Blacker stelt vast dat de oorspronkelijke miko - met 

de introductie van het boeddhistisch en Chinees ideeëngoed in Japan - als manisch persoon 

werd verdreven uit het hof en grote schrijnen. Velen hielden stand via de „kleine traditie‟
110

 

van religie in Japan.
111

 Tot begin 20
ste

 eeuw waren veel rondzwervende vrouwelijke sjamanen 

(aruki-miko) actief, vooral op het platteland (zie de ichiko in het noordoosten van Japan). In 

kleine groepjes trokken ze van dorp tot dorp na de oogstperiode; alwaar ze communiceerden 

met geesten van doden en kami, de toekomst voorspelden en  gebeden prevelden om herstel te 

bekomen van de zieken in het dorp. 

I.M. Lewis argumenteerde dat vormen van bezetenheid in verschillende mannelijk-

gedomineerde culturen (zoals bij de Somali vrouwen) er soms het middel is voor vrouwen om 

hun status te verbeteren alsook methode om hun klachten tegen mannen uit te drukken.
112

 In 

een staat van bezetenheid wordt men als het ware een geprivilegieerd (respectabel) persoon. 

In sommige gevallen worden deze vrouwelijke mediums echter nog steeds gemanipuleerd 

door mannen, die een soort „management‟ over de vrouwen gaan uitoefenen.
113

 Laatste aspect 

geldt ook voor de Japanse miko.  

De oorspronkelijke miko bezat zowel de kracht van het medium als van de asceet; ze kon met 

andere woorden zowel boodschappen overbrengen (van haar beschermgeest) als 

kwaadaardige spirituele wezens overmeesteren. Deze oorspronkelijke functie werd 

waarschijnlijk onder invloed van ascetisch en esoterisch boeddhisme opgesplitst in twee 

complementaire delen; een actief (de asceet) en een passief (medium) deel. De taak van de 

vrouwelijke sjamaan, die dienst deed als medium, werd hierbij slechts een passieve, bijna 

                                                                                                                                                         
Ichirô: Japanese Folk-Beliefs, American Anthropologist, Blackwell Publishing, Vol. 61, No. 3, 1959, p. 406). 

Zie voetnoot 50.  
109

 Nembutsu geloof en praktijken ontstonden in de Pure Land school van Chinees boeddhisme. (Hori, Ichirô: 

Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago 

Press, 1968, p. 73) 
110

 Hiermee wordt de grotendeels niet vastgelegde, oraal overgeleverde volkstraditie van de dorpen bedoeld.  
111

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 126.  
112

 Hij omschrijft hierbij „bezetenheid‟ als een „dwarse agressieve strategie‟.  
113

 Lewis, I.M.: Ecstatic Religion: A Study of Shamanism and Spirit Possession, Londen: Routledge, Third 

Edition, 2003.   
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automatische uiting. Daarnaast werden magische technieken van de yamabushi en medium 

technieken van vrouwelijke sjamanen geleidelijk aan getransformeerd in verschillende 

vormen van publieksentertainment. Zo werden de rituele dansen die de miko oorspronkelijk 

uitvoerden om in contact te treden met kami en overledenen, miko kagura of miko mai, 

geleidelijk aan gechoreografeerde dansen.
114

 Bovendien groeiden velen van deze priesters en 

sjamanen volgens Hori Ichirô uit tot voorlopers van balladezangers, populaire 

verhalenvertellers of professionele voordragers. Ook zouden veel van de rondzwervende miko 

(aruki-miko) in de prostitutie terechtgekomen zijn.
115

  

Deze omstandigheden maakten dat het karakter, alsook de functie van vrouwelijke sjamanen 

verschillende vormen ging aannemen. Ze werden bijvoorbeeld professionele mediums 

afhankelijk van boeddhistische bergascetisme (assisteren bij rituelen) of danseres. 

Uit Helen Hadacre‟s “Conflict Between Shugendô and the New Religions of Bakumatsu 

Japan” blijkt tevens dat miko en yamabushi meestal samenwerkten tijdens rituele healings ten 

tijde van de Tokugawa- of Edo-periode (1600-1868). Ook in laatstgenoemde periode 

vertoonden deze riten volgens haar een opmerkelijk rollenpatroon en waarbij de miko eerder 

een passieve, buigzame functie aannam. 

 

The miko‟s role required that her being be temporarily pushed aside or penetrated by the spirit 

at the command of the yamabushi, whose male being was too rigid to be penetrated in this 

way.
116

 

 

Een verklaring voor dit rollenpatroon vond Hadacre in het feit dat mannen (yamabushi 

(shugenja) jarenlang in de bergen een ascetisch bestaan leidden, van waaruit ze spirituele 

krachten konden verwerven; levenswijze die de doeltreffendheid van hun rituele gebruiken 

aldaar alleen maar vergrootte. Omdat vrouwen daarentegen werden uitgesloten van het 

                                                 
114

 De authentieke sjamanistische esprit van deze dansen ging geleidelijk aan verloren en er is geen echte trance 

of directe communicatie met geesten meer zichtbaar. Toch bleek uit Irit Averbuch‟s studie dat deze dansen de 

herinnering aan de verloren traditie van bezetenheid behielden en ze vaak een geïmiteerde soort van trance 

incorporeerden in de choreografie. Zie (Averbuch, Irit: Shamanic Dance in Japan: The Choreography of 

Possession in Kagura Performance; Asian Folklore Studies, Vol. 57, No. 2, 1998, pp. 293-329.). 

Meer informatie over sjamanisme binnen de uitvoerende kunsten zie: (Ortolani, Benito: The Japanese Theatre: 

From Shamanistic Ritual to Contemporary Pluralism, Princeton University Press, 1990.), (Ortolani, Benito: 

Shamanism in the Origins of the Noh Theatre, Asian Theatre Journal: University of Hawaii Press, Vol. 1, No. 2, 

1984, pp. 166-190.), en (Kuly, Lisa: Locating Transcendence in Japanese Minzoku Geinô: Yamabushi and Miko 

Kagura, Ethnologies, Vol. 25, No. 1, 2003.). 
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 Zie (Kuly, Lisa: Locating Transcendence in Japanese Minzoku Geinô: Yamabushi and Miko Kagura, 

Ethnologies, Vol. 25, No. 1, 2003) en (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in 

Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
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 Hardacre, Helen: Conflict Between Shugendô and the New Religions of Bakumatsu Japan, Japanese Journal 

of Religious Studies, Vol. 21, No. 2-3, 1994, p. 152. 
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ascetisch leven in het gebergte, waren ze volgens sommigen niet in de  mogelijkheid om op 

zelfde basis als de mannen spirituele krachten te verwerven en te cultiveren.
117

  

Toch wijst Hadacre er ook op dat de yamabushi enkel in staat waren om met geesten te 

communiceren via bemiddeling van de miko.
118

 Merkwaardig genoeg bezaten deze miko 

(Tokugawa-periode) volgens Kanda Yoriko toch nog veel vrijheid om op onafhankelijke 

wijze hun religieuze activiteiten te beoefenen. Zo zochten vooral dorpsvrouwen de miko  ook 

op voor informeel advies; naast eerder formele rituelen in combinatie met een mannelijke  

asceet. 119  

 

Ondanks de beduidende transformaties en transmutaties in de geschiedenis van Japans 

sjamanisme, wijzen Hori Ichirô en medeauteurs in hun “Folk Religion in Japan: Continuity 

and Change” er nog eens op dat sjamanistische figuren en sjamanistische massahysteries 

actief aanwezig waren onder de mensen op elk socio-politiek crisismoment (of moment van 

verandering) doorheen de Japanse geschiedenis.
120

  

 

3.5. ‘Hysterische’ type vs. ‘Polynesisch type’  

De vrouwelijke sjamanen na de oude miko kan men volgens Hori Ichirô onderverdelen in 

twee types: het „hysterische‟ type
121

 en het „polynesisch type‟. 

De sjamanen die leven in Hokkaidô en op kleinere, meer afgelegen eilanden zoals Hachijô-

jima, Ryûkyû en Amami, behoren tot het eerste type. Ook verschillende stichtsters van de 

generatie „nieuwe religies‟ zoals Nakayama Miki en Deguchi Nao
122

 kan men als sjamanen 
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 Hardacre, Helen: Conflict Between Shugendô and the New Religions of Bakumatsu Japan, Japanese Journal 

of Religious Studies, Vol. 21, No. 2-3, 1994. 
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 Hardacre, Helen: Conflict Between Shugendô and the New Religions of Bakumatsu Japan, Japanese Journal 

of Religious Studies, Vol. 21, No. 2-3, 1994.  
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 Verwijzing naar (Kanda, Yoriko: Miko no ie no onnatachi, Tokyo: Tôkyôdô Shuppan, 1992) in (Hardacre, 

Helen: Conflict Between Shugendô and the New Religions of Bakumatsu Japan, Japanese Journal of Religious 
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 Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968 
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 Antropologe Maria Czaplicka behandelde in haar boek “Aboriginal Siberia: A Study in social anthropology” 

Siberische sjamanen onder de categorie „arctic hysteria‟.
 
Zie (Czaplicka, Maria: Aboriginal Siberia: A Study in 

social anthropology, Oxford: Clarendon Press, 1914). Zo werd de term „hysteria‟ in verband gebracht met 

sjamanisme. Men begon sjamanisme te bestuderen vanuit pyschopathologische of psychoanalytische invalshoek. 

De hysterische symptomen die de sjamaan bij de „inleidende ziekte‟ vertoont, werden in verband gebracht met 

psychische aandoeningen (zoals schizofrenie). De religieuze (alsook de socio-culturele) betekenis van de 

sjamaan, zo stelt Hori Ichirô, werd hierbij over het hoofd gezien. Daarnaast zouden sjamanen, in tegenstelling tot 

mensen met psychische aandoeningen hun „pathologische ervaring‟ vrijwillig kunnen herbeleven en daardoor de 

volledige controle kunnen krijgen; onder andere over hun epileptische trances. Zie (Hori, Ichirô: Shamanism in 

Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 1975).  
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 Deze komen later nog aan bod. Zie onder hoofdstuk „Sjamanistische kenmerken bij stichters „nieuwe 

religies‟‟ 
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van het „hysterische‟ type beschouwen. Allen vertoonden ze aanvankelijk fysieke ziektes of 

neurotische symptomen zoals krampachtig, soms hysterische aanvallen. Symptomen variëren 

van bijvoorbeeld hoofdpijn, pijn in de rug en verlies van  eetlust tot dromen en visioenen, 

zenuwachtigheid, epileptische aanvallen en disassociatie van persoonlijkheid.
123

  

Tot het tweede „Polynesisch type‟ behoren de hoofdzakelijk blinde vrouwelijke mediums die 

in het noordoosten van Honshû leven. Ze vertonen geen „hysterische symptomen‟. Daarnaast 

worden sjamanistische technieken (vb. van ekstase en bezetenheid) aangeleerd. Dit type van 

vrouwelijke mediums neigen steeds meer stereotiep te zijn in plaats van zuiver 

sjamanistisch.
124

  In wat volgt zal ik beide types bespreken.  

 

4. Sjamanistische typologieën 

 

Op niveau van religie van het volk, bleef het sjamanistisch medium (vanaf laat prehistorische 

periode) haar krachten aanwenden ten dienste van de gemeenschap in de meeste delen van 

Japan. Tot de Meiji Restauratie in 1868 waren er vrijwel overal in het land miko 

gezelschappen actief. Vele van deze vrouwen waren op één of andere wijze  verbonden met 

grote schrijnen. Ze leefden dan ook in een soort enclaves, gekend als miko dorpen (miko-

mura); uitvalsbases van waaruit ze tijdens bepaalde seizoenen op het jaar voorspellingen en 

boodschappen van de doden brachten in alle dorpen die ze aandeden.  

In 1873 werden al deze activiteiten echter onderdrukt door een richtlijn van de Meiji regering; 

bindend voorschrift dat zowel de „verlichting‟ in het land wou promoten in overeenstemming 

met moderne rationele principes alsook het pure shinto wou zuiveren. Alle miko werden van 

dan af verboden om hun „roeping‟ in praktijk te brengen. Het jaar daarop volgend werd er nog 

een strenger decreet uitgevaardigd. Dit verbod duurde tot 1945, wanneer een wet van generaal 

MacArthur‟s  („Religious Bodies Law‟) Japanners weer religieuze vrijheid gaf. Vele miko, die 

al die tijd eerder op clandestiene wijze hun roeping hadden verder gezet, werden toch 

opnieuw erkend in de volksreligie.
125

 Hoewel hun aantal eind 20
ste

 eeuw, mede door de 
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 Ondanks het wettelijke verbod, wisten de miko al die tijd te overleven. Volgens Carmen Blacker verwijst dit 

naar hun sterke positie op het platteland in Japan.   
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toenemende modernisering sterk afnam blijken er toch nog vrouwelijke mediums terug te 

vinden.
126

  

 

Bedoeling is om hierna drie typologieën van vrouwelijke mediums (kuchiyose-miko) in Japan 

van naderbij te bekijken. Ten eerste bespreek ik de sjamanen in Okinawa-prefectuur; meestal 

yuta genaamd. Aan hand van de historische context, wil ik ook wijzen op de algemene 

spirituele dominantie van vrouwen in deze regio.  

De vrouwelijke sjamanen in de Tôhoku-regio in het noordoosten van Honshû (meestal itako 

genaamd) komen als tweede typologie aan bod. Opvallend dat blinde mediums in 

laatstgenoemde regio prominent aanwezig zijn. Ik beperk me tot deze twee regio‟s daar zij 

representatief zijn voor een grote groep onafhankelijke vrouwelijke „sjamanen‟ 

(sjamanistische mediums); en dit niettegenstaande dat men ook in andere gebieden 

vrouwelijke sjamanen terugvindt (zie bvb Hokkaidô , de zeven Izu eilanden). 

Volgens Nishimura Kho is het mogelijk een verbindingslijn te trekken vanaf de miko in 

premodern Japan doorheen de itako mediums in de Tôhoku regio tot aan de stichters van de 

nieuwe religies. Alle vertegenwoordigen het type van bezetenheid-sjamaan.
127

  

Derde typologie refereert naar enkele vrouwelijke kyôsosama
128

 of „stichteressen van nieuwe 

religieuze sekten‟. Deze groepering vertoont op onmiskenbare wijze kenmerken van het 

sjamanisme; zeker als we hun levensgeschiedenis onder de loep nemen. Opvallend dat binnen 

deze drie typologieën de drijvende kracht van het sjamanisme uitgaat van de vrouwelijke 

sekse.  

 

4.1. Okinawa 沖縄県 

 

4.1.1. Rol van de vrouw 

In de Okinawa-regio zijn sjamanen overwegend vrouwen.
129

 Het sjamanisme in Okinawa 

werd grotendeels in kaart gebracht door middel van veldonderzoek.
130
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 De meerderheid van de yuta zijn vrouwen. Het mannelijke aandeel in de volledige sjamanistische populatie 

was waarschijnlijk minder dan vijf percent. Velen van hen hadden een fysieke handicap. Aangezien ze door hun 

handicap veel „mannelijke rollen‟ niet konden uitoefenen en een sjamanistische rol, welke voornamelijk 
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Vrouwen speelden in Okinawa altijd al een prominente rol op het vlak van religie (als 

priesteres of sjamaan) en in de beoefening van religieuze rituelen. De vrouwen van Okinawa 

werden over het algemeen een hogere status toebedeeld dan deze op het vasteland. Ze werden 

immers verondersteld spiritueel superieur te zijn aan mannen. Dienvolgens namen ze dan ook 

de  voornaamste posities qua religieus leiderschap in.
131

  

Zowel bij informele religieuze rituelen (informele familiale religie
132

 en sjamanistische 

healings) als binnen de formele religieuze organisatie werden vrouwen aanzien als 

begenadigde en meest geschikte leiders. Door middel van rituelen dienden ze godheden 

gunstig te stemmen. Christopher A. Reichl stelt dat dit hen naast een hogere maatschappelijke 

status in zekere zin ook politieke macht bracht.
133

    

De vrouwelijke superioriteit in rituelen lijkt direct verwant met het wijdverspreide 

Okinawaans geloof in de spirituele dominantie van zussen over hun broers; het onarigami 

geloof.
134

 Volgens Monika Wacker verwijst dit niet enkel naar zussen op zich, maar 

uitgebreid naar alle vrouwen die als beschermheilige optreden voor hun broers of ander 

mannelijke leden van hun verwantschapsgroep.
135

 Dit onarigami geloof wijst er ook volgens  

Kunio Yanagita op dat vrouwen al veel vroeger nu en dan spirituele macht bezaten.
136

 

Mede door hun rituele superioriteit lijkt ook het geloof in „rituele onreinheid‟
137

 van de vrouw 

veel minder uitgesproken in de Okinawa-regio. Zo blijven yuta zelfs tijdens de 

                                                                                                                                                         
geassocieerd werd met vrouwen, aannamen, werden ze mannelijk-vrouwelijke types genoemd. Zie (Lebra, 

William P.: The Okinawan Shaman, Honolulu: University of Hawaii Press, 1964, p. 94).  
130

 Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 1975. 
131

 It is only the women who can mediate between the supernatural and human beings. Zie (Sasaki, Kôkan: Spirit 

possession as an indigenous religion in Japan and Okinawa, 1984, p. 81).  
132

 In elk huishouden is de oudste vrouw verantwoordelijk voor het leiden van huishoudrituelen. Deze riten 

worden uitgevoerd aan de haard, op de eerste en de vijftiende van elke maand. Het zijn gebeden die verslag 

uitbrengen van de familie aan de goden. De god van de haard fungeert hierbij als boodschapper: hij brengt de 

verslagen (van activiteiten en gebeurtenissen van de familie), dankbetuigingen en verzoeken over aan de hogere 

goden. Zie (Lebra, William P.: Okinawan Religion: Belief, Ritual, and Social Structure, Honolulu: University of 

Hawaii Press, 1966). 
133

 Bij onzekere (mannelijke) activiteiten zoals oorlogvoering en landbouw was de invloed van goden van 

cruciaal belang. Zie (Reichl, Christopher A.: The Okinawan New Religion Ijun: Innovation and Diversity in the 

Gender of the Ritual Specialist, Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 20, No. 4, 1993, p. 321). 
134

 Zie (Yoshida, Teigo: The Feminine in Japanese Folk Religion: Polluted or Divine, Manchester: Manchester 

University Press, 1990, pp. 58-77.) Wanneer een man in Okinawa op reis vertrekt, neemt hij bijvoorbeeld een 

object van zijn zus mee als een soort amulet ter bescherming. Zie (Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese 

Journal of Religious Studies, 1975, p. 233).  
135

 Wacker, Monika: Holy Women in the Twentieth Century, Japanese Journal of Religious Studies, 2004. 
136

 Verwijzing naar (Kunio, Yanagita: Imôto no chikara, Yanagita Kunio zenshû, Tokyo: Sogensha, 1948) in 

(Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 1975). 
137

 Vrouwen werden als ritueel „onrein‟ aanzien omwille van het bloed bij menstruatie en bevalling. Deze ideeën 

waren al aanwezig in de Kojiki en de Nihongi. Zie (Yoshida, Teigo: The Feminine in Japanese Folk Religion: 

Polluted or Divine, Manchester: Manchester University Press, 1990, pp. 58-77). Volgens Michele Marra werden 

deze non-boeddhistische ideeën, welke „vrouwelijke onreinheid‟ als mogelijk dreigend element van de sociale 

stabiliteit beschouwden, opgenomen binnen het framework van boeddhistische filosofie. Zie (Marra, Michele: 

The Buddhist Mythmaking of Defilement: Sacred Courtesans in Medieval Japan, Journal of Asian Studies, Vol. 



 33 

menstruatieperiode actief. Ook priesteressen (kaminchu) mogen tijdens deze periode 

gemeenschapsrituelen houden.
138

 Dit heeft volgens Kunio Yanagita en Segawa Kiyoko te 

maken met het feit dat boeddhistische invloeden, die dit geloof (rituele onreinheid) nog 

versterkten, op de Okinawa- eilanden nooit echt sterk aanwezig waren.
139

  

Bovendien werd het mannen lange tijd niet toegelaten de heilige sites utaki (waar vrouwelijke 

„priesteressen‟ (nuru) hun rituelen uitvoerden) te betreden.
140

 Dit staat in sterk contrast met 

het Japanse vasteland, waar vrouwen ook het verbod kregen bepaalde bergen en andere 

heilige plaatsen te betreden maar veeleer omdat ze verondersteld werden ritueel onrein te 

zijn.
141

   

Volgens Christopher A. Reichl vormt de scheppingsmythe van Okinawa de cognitieve basis 

voor de gendervisie op dit eiland. Ten eerste worden man en vrouw simultaan geschapen.
142

 

Volgens een vroege versie van de mythe, opgetekend in 1638, (door een Japanse priester 

Taichû Ryôtei in zijn Ryûkyû Shintô-ki) creëerden de godin Amamikyu en god Shinerikyu, 

hoewel hun samenzijn zuiver platonisch was, drie nakomelingen waarvan de dochter 

opperpriesteres (kikoe ôkimi) werd. Volgens Reichl bevestigt dit eens te meer de sociale rol 

die vrouwen spelen op het vlak van religie in Okinawa.
143

  

Ook Susan Sered stelt vast dat het genderpatroon veel minder sterk aanwezig is in Okinawa 

dan op het Japanse vasteland. De positie van vrouwen in Okinawa is overwegend beter dan 

die van andere Japanse, Chinese of Koreaanse vrouwen.
144

 Toch zouden de levensverhalen 
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van yuta (sjamaan) en kaminchu (priesteres) als het ware bemiddelen tussen tegengestelde 

culturele patronen: daar waar vrouwen religieuze leiders zijn, wordt het algemeen leiderschap 

als mannelijk voorrecht beschouwd. Verder trachten yuta en kaminchu aan de hand van hun 

levensverhalen zo veel mogelijk hun spirituele positie te legitimeren.
145

 Verhalen over 

„inleidende ziektes‟ komen uitgebreid aan bod. Ze beklemtonen hun spirituele authenticiteit 

en deze onderstrepen ook het feit dat ze er niet voor kozen om yuta of kaminchu te worden.
146

  

 

De belangrijkste soorten figuren op magisch-religieus gebied in de Okinawa-prefectuur 

(zuidwesten van Japan)
147

 zijn de kaminchu (zoals de nuru) en de sjamaan (zoals de yuta in 

Okinawa en kamkahrya (kankakarya  of kaminohito) in Miyako). Kaminchu vallen doorgaans 

samen met erfelijke priesteressen. Ze staan in voor religieuze rituelen. In het verleden waren 

ze gebonden aan een religieuze organisatie, het nuru-systeem genoemd.
148

  

De sjamanen participeren aan het volksgeloof onder de mensen, dat zich vooral in de private 

sfeer manifesteert. Soms zijn overlappende kenmerken bij beide „religieuze‟ figuren waar te 

nemen of is er eerder sprake van complexere variaties. Het onderscheid kan dus niet altijd 

even duidelijk worden gemaakt.
149

 

Tot 1879 werd Okinawa het „koninkrijk van de Ryûkyû‟s‟ genaamd.
150

 Volgens Carmen 

Blacker bezaten de oorspronkelijke sjamanistische vrouwen op deze Ryûkyû-eilanden een 
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indrukwekkende autoriteit als sjamanistische krachten, bij wijze van healings en 

voorspellingen (als medium in trance). Vandaag neemt deze initiële vrouwelijke sjamaan 

duidelijk twee gedaanten aan: de nuru (of noro) en de yuta.
151

 Wanneer de post van nuru 

erfelijk werd, ging de trancetechniek mogelijk verloren. Een nuru-kandidate wordt maar 

zelden bezeten door een geest.
152

 Ze oefent louter haar sacrale functies uit zonder daarbij echt 

in trance op te gaan. De communicatie met spirituele wezens schenkt haar magische macht; 

een proces zonder enige „veranderde staat van bewustzijn‟. Vrouwen die wel de bekwaamheid 

hebben in trance op te gaan, en bijgevolg sjamaan worden genoemd, behoren tot de meer 

bescheiden yuta. In tegenstelling tot de nuru en andere kaminchu neigen ze eerder tot de 

lagere klasse te behoren.
153

  

Alvorens ik beide religieuze figuren afzonderlijk behandel, probeer ik kort het nuru-systeem 

ten tijde van het „Ryûkyû-koninkrijk‟ toe te lichten, om aldus de prominente rol van vrouwen 

qua religieus leiderschap te kunnen aantonen.  

 

4.1.2. Historische context: nuru-systeem 

In de 15e eeuw vestigde koning Shô Hashi het onafhankelijke, gecentraliseerde „koninkrijk 

van de Ryûkyû‟s‟. Het centrale koninkrijk, met hoofdkwartier in de stad Shuri, breidde zijn 

bewind uit over alle Ryûkyû-eilanden. Geruime tijd werd dit „Ryûkyû-koninkrijk‟ geregeerd 

door de Shô familie.
154

 Bij dit georganiseerd sjamanisme werden religie en politiek 

respectievelijk verdeeld tussen vrouw en man.
155

 Naast de koning, die zich enkel bezig hield 

met staatszaken, werd er een vrouw aangesteld om religieuze verantwoordelijkheden op haar 

te nemen. Deze sjamanistische hogepriesteres, welke de titel van kikoe ôkimi droeg, was een 
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vrouwelijk lid van de koninklijke familie.
156

 Rang en prestige van deze hoofdpriesteres waren 

bijna evenwaardig aan deze van de koning.
157

  

Wanneer de Ryûkyû-eilanden verenigd werden tot het „Ryûkyû-koninkrijk‟, werden alle 

priesteressen uit de dorpen of clans opgenomen in het gecentraliseerde noro-systeem.
158

 De 

regering van Shuri vestigde dit systeem als nationale religieuze hiërarchie met lokale, 

regionale en nationale priesteressen. De kikoe ôkimi regeerde over alle priesteressen in het 

„Ryûkyû-koninkrijk‟ (tot de Meiji-periode (1868-1912)). Onmiddellijk onder haar stonden de 

vrouwelijke sjamanen nuru die in de dorpen leefden. De nuru zijn te vergelijken met de 

schrijnpriesteressen van het Japanse vasteland. Ze werden bijgestaan door een klasse van 

priesteressen. Verder verdeelde de Shô familie het eiland Okinawa in districten, welke 

gekoppeld aan belangrijke schrijnen; tot doel  toezicht te kunnen uitoefenen over de nuru.
159

  

Daarnaast koppelde het nuru-systeem elke man van enige maatschappelijke status aan een 

religieus deskundige van de vrouwelijke sekse.
160

 Dit nuru-systeem is dan ook sterk 

verbonden met het onarigami (“heilige zus”) geloof.
161

  

De nuru hielden hun rituelen op heilige sites, utaki genaamd, die als natuurlijke schrijnen 

dienden.
162

 Ten tijde van het nuru-systeem werden deze rituelen geleid door de 

staatspriesteres (kikoe ôkimi); dit op de heiligste plaats van het koninkrijk, Seifa Utaki (heilige 

heuvel en bos). Lange tijd werden enkel vrouwen toegelaten deze heilige plaatsen („sacred 

groves‟) te betreden.
163
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4.1.3. Kaminchu 

Zowel de nuru (priesteressen aangesteld door de Shuri regering), de (aan de nuru verbonden) 

kleine groep van dorpspriesteressen als de clan priesteressen worden “kaminchu” genoemd.
164

 

Antropologe Susan Sered bestudeerde de kaminchu en de yuta in het Okinawaans vissersdorp 

Henza. Ze toonde aan dat de publieke rol van kaminchu hoofdzakelijk hun aanwezigheid 

betreft bij rituelen. Dorpelingen wensen op hen appèl te doen bij inwijdingen van het huis of 

ter gelegenheid van landbouwfestivals omwille van de uitstraling van hun spirituele energie. 

De rite focust zich op het “zitten”
165

 op bepaalde plaatsen en dagen, om zodoende 

voedseloffers van het dorp te kunnen ontvangen.
166

 Hun rituelen worden dan ook gefinancierd 

door de dorpsraad of door een clan.
167

  

De kaminchu maken op die wijze soms integraal deel uit van het clan-systeem. Daar ze 

worden beschouwd als incarnaties van een godheid (één van de clan-stichters of kamisama) 

worden ze vaak kamisama genoemd. De positie van kaminchu is semi-erfelijk; in die zin dat 

elke clan een aantal kaminchu posten heeft die enkel door vrouwen van die clan kunnen 

worden ingevuld. De rol van hoofd kaminchu van het dorp ging traditioneel over van moeder 

op dochter.
168

  

 

4.1.4. Yuta 

Naast de kaminchu treft men in Okinawa ook sjamanen (yuta) aan. Ook in het verleden, 

tijdens het „Ryûkyû-koninkrijk‟, speelden yuta, onafhankelijk van het noro-systeem,
169

  een 

belangrijke rol onder het volk.  

De yuta
170

 zijn vrouwen die onverwacht en abrupt sjamaan worden. Ze vertonen alle 

mogelijke symptomen van de “sjamanistische ziekte” die ook kenmerkend zijn bij de 
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Siberische sjamanen: zoals epileptische aanvallen, dromen en visioenen, zenuwachtigheid, 

hoofdpijn, verlies van eetlust, disassociatie van persoonlijkheid,…
171

 In tegenstelling tot de 

kaminchu impliceren deze ziektes vaak ook sociaal onaangepast gedrag, Vaak verliezen ze 

hun job en worden ze ook “gek” verklaard.
172

 

Deze uitzonderlijke symptomen worden door volwaardige sjamanen geïnterpreteerd als 

kamburi of kamidaari: psychologische en fysieke stoornissen veroorzaakt door bepaalde 

goden of voorouderlijke geesten (als teken van goddelijke). De ziekte wordt algemeen 

beschouwd als een goddelijke straf of als een roeping van de voorouderlijke geesten om heler 

te worden. Kamidaari treft niet alleen toekomstige sjamanen - deze die hun voorbestemde rol 

verwerpen - maar ook gevestigde sjamanen die hun rituele verplichtingen ontlopen.
173

  

Van zodra men deze „inleidende ziekte‟ als „goddelijke uitverkiezing‟ (roeping) aanvaardt en 

men de initiatierite ondergaat, verdwijnen de symptomen en resulteren ze in bijzondere 

krachten zoals helderziendheid en bezetenheid.
174

 De ziekte „dwingt‟ haar dus niet alleen de 

rol als yuta te aanvaarden,
175

 maar fungeert ook als een soort spirituele training die haar helpt 

vaardigheden op te doen. Alhoewel de dorpelingen uit Susan Sered‟s onderzoek erkennen dat 

het „vreemd gedrag‟ soms deel uitmaakt van het initiatieproces; wordt het bij gevestigde yuta 

of kaminchu als teken beschouwd dat ze geen “echte” yuta of kaminchu zijn.  

Yuta‟s houden zich vooral bezig met het communiceren met goden en voorouders. Zo zijn ze 

bijvoorbeeld in staat om de toekomst te voorspellen, boodschappen over te brengen, redenen 

van ongeluk te achterhalen en verloren zielen terug te brengen. In tegenstelling tot de 

                                                                                                                                                         
170

 Volgens Waida Manabu worden sjamanen op de Ryûkyû-eilanden ongeacht hun geslacht gebruikelijk yuta, 

monosu (munusu) of kamkakarya genoemd. Zie (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese 

Shamanism, Anthropos, Vol. 89, 1994, pp. 461-469). 
171

 Volgens Waida Manabu ervaren vrouwen die voorbestemd zijn voor een sjamanistische roeping deze 

„ziektesymptomen‟ al vanaf hun adolescentie. Zie (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese 

Shamanism, Anthropos, Vol. 89, 1994, pp. 461-469.) 
172

 Zie (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese Shamanism, Anthropos, Vol. 89, 1994, pp. 461-

469.) en (Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of 

Okinawan Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427.) 
173 Zie (Shimoji, Akitomo: Miyakawa, Taihei: Culture-bound syndrome and a culturally sensitive approach: 

From a viewpoint of medical anthropology, Kumamoto: Department of Neuropsychiatry, Psychiatry and Clinical 

Neurosciences, Vol. 54, 2000, pp. 461-466.), (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese 

Shamanism, Anthropos, Vol. 89, 1994, pp. 461-469.) en (Yoshida, Teigo: The Feminine in Japanese Folk 

Religion: Polluted or Divine, Manchester: Manchester University Press, 1990, pp. 58-77.).  
174

 Opmerkelijk is dat dit vreemd gedrag enkel kenmerkend is voor de voorafgaande periode; eens men yuta 

wordt, is er geen sprake meer van bizar of ongewoon gedrag.  Zie (Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real 

Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of Okinawan Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, 

No. 4, 1997, pp. 408-427), (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese Shamanism, Anthropos, Vol. 

89, 1994, pp. 461-469.) en (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, 

London: Devonshire Press, 1975, p. 114). 
175

 Daar de rol van yuta als gevaarlijk (praten met de doden) en als ambigue qua sociale status wordt beschouwd, 

moeten toekomstige yuta naar verluidt meer overtuigd worden (in vergelijking met toekomstige kaminchu). Zie 

(Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of Okinawan 

Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427). 



 39 

kaminchu blijven ze aldus ontologisch en existentieel verschillend van de entiteiten waarmee 

ze communiceren.
176

 

Ze nemen geen officiële positie in bij de clan of in het dorp, maar worden eerder op 

regelmatige, individuele
177

 basis door families geconsulteerd. Zo is het bijvoorbeeld 

gebruikelijk een yuta te consulteren bij een sterftegeval om na te gaan of nu alles goed gaat 

met de overledene. Daarnaast spelen de yuta een belangrijke rol bij het interpreteren van 

ziektes. Men kan zien of een vrouw al dan niet voorbestemd is om yuta te worden. De yuta 

maken ook een onderscheid tussen „echte ziektes‟ die de tussenkomst van een dokter 

noodzakelijk maken, en gewone „voorouder problemen‟ die ze zelf kunnen oplossen zonder 

enige tussenkomst van derden. Een typisch ritueel ten huize van de yuta begint met wierook 

aansteken
178

 en eindigt met het consulteren van een boek, welk gebaseerd op de Chinese 

kalender. Al lezend vertelt ze haar cliënten waar en wanneer ze moeten bidden om problemen 

te voorkomen of uit te klaren.
179

  

Ze werken onafhankelijk (moeten hun eigen klantenkring ontwikkelen) en worden door de 

mensen zelf betaald voor hun diensten. Dit maakt dat hun status meer ambigue en 

problematischer is dan die van kaminchu. Naast het feit dat ze betaald worden, vallen ze door 

hun structurele autonomie buiten de controle van een clan of enige andere instantie. De yuta 

werden dan ook meermaals, gedurende verschillende periodes, achtervolgd.
180

  

                                                 
176

 Ze hebben één of meerdere kamisama met wie ze regelmatig communiceren. Zie (Sered, Susan: Symbolic 

Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of Okinawan Priestesses and Shamans, 

Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427). 
177

 De meeste dorpelingen brengen iemand mee als ze een yuta bezoeken. Families gaan vaak als groep.  
178

 Daarna vraagt ze aan haar cliënt een lijst van familieleden. Elke yuta heeft zijn eigen technieken, maar een 

gebruikelijke techniek is het oprapen van snuifjes rijst terwijl men in monotone stem „zingt‟. Daarna telt ze de 

rijstkorrels om te zien of ze een positief of negatief antwoord kreeg.  

Naargelang ze informatie doorgeeft van de kamisama of voorouder, verandert haar stem subtiel.  
179

 Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of Okinawan 

Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427. 
180

 Zie (Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of 

Okinawan Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427). 

Onder Satsuma controle (in 1609 kreeg de Satsuma-clan (Kyûshû) controle over het Ryûkyû-koninkrijk) werden 

heel wat restricties tegen de yuta opgelegd. Zo werd in het communiqué van 1712 duidelijk gemaakt dat men 

yuta diende te vermijden en confucianistische waarden diende te bekrachtigen.  Ook in 1673, in 1728, 1786 en  

1831 werden er dergelijke restricties opgelegd. In 1879 werd het „Ryûkyû-koninkrijk‟ geannexeerd door Japan. 

In 1898 vond de nieuw gevestigde Okinawaanse prefecturale administratie dat het beroep doen van de bevolking 

op yuta, de ontwikkeling van de prefectuur vertraagde/ ophield. Yuta praktijken werden als „primitief‟ afgedaan. 

Er werden bijgevolg nieuwe restricties opgelegd om hen te verdrijven. De relatie tussen cliënt en sjamaan was 

echter doordringend en de yuta-praktijken stierven niet uit. Ook bij het begin van de Taishô-periode (1912-1926) 

werden er pogingen ondernomen, met enig succes, om de yuta te identificeren en te arresteren. (Zo werden er in 

1914, na de grote brand in Naha, geruchten in de media verspreid dat deze brand veroorzaakt werd door yuta). 

De repressie tegen yuta werd nog versterkt in 1938 en 1939 bij grootschalige arrestaties gekend als de „yuta 

jacht‟ (yutagari). Yuta werden ervan beschuldigd “Okinawaanse separatisten” en bijgevolg waarschijnlijk 

spionnen te zijn. Nog tot eind W.O.II werden ze onderworpen aan vervolgingen. Tijdens de Amerikaanse 

bezetting van Okinawa (1945-1972) zwakten de restricties tegen hun „primitieve‟ bestaan af en baanden de yuta 
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Uit Susan Sered‟s onderzoek is gebleken dat de yuta over het algemeen erg gerespecteerd 

werden. Ook door de kaminchu zouden ze erg gewaardeerd worden om hun hogere spirituele 

gaven. In de steden van Okinawa is het priesteres-systeem afgenomen en neigen de 

stadsbewoners meer contact te hebben met yuta dan met kaminchu.
181

 

Zelfs nadat de Okinawanen toegang kregen tot moderne Japanse medische en psychologische 

diensten in 1972, bleven de yuta een belangrijke rol spelen.
182

 De coëxistentie van 

sjamanistische en medische behandelingen komt later nog aan bod.  

 

4.2. Tôhoku 東北 

 

Niet alleen in Okinawa, maar ook in Tôhoku zijn vrouwelijke „sjamanistische figuren‟ 

opvallend aanwezig. In grote lijnen kunnen we hier twee types onderscheiden.  

De  meeste gekende sjamanistische figuren in de Tôhoku regio zijn de blinde mediums; 

meestal „itako‟ of „ichiko‟ genoemd (onder andere in Aomori-prefectuur, Akita-prefectuur). 

Naargelang de prefecturen, waarbinnen ze actief zijn, zijn andere lokale benamingen voor dit 

soort mediums terug te vinden zoals: „ogamisama‟ (of ogamin) in Miyagi-, „onakama‟ in 

Yamagata- en „waka‟ in Fukushima-prefectuur.
183

  

Naast de blinde mediums zijn er in de Tôhoku-regio ook sjamanistische beoefenaars met 

gezichtsvermogen terug te vinden. Ziende beoefenaars zijn hier overal gekend als 

kamisama.
184

 Ook de term „gomiso‟ wordt soms gebruikt om naar deze kamisama te 

verwijzen.
185

 Carmen Blacker gebruikt deze term als lokale benaming in de Aomori- en 

Akita-prefectuur. Deze behoren volgens haar niet tot het type van medium (geen verbale 

overdracht van woorden van kami en geesten van doden), maar wel tot het type „sjamanistisch 

                                                                                                                                                         
zich steeds meer opnieuw een weg in de maatschappij. Zie (Allen, M.: Therapies of Resistance? Yuta, Help-

seeking, and Identity in Okinawa, Critical Asian Studies, 2002, pp. 228-232). 
181

 Mensen waarvan men denkt dat ze het enkel voor het geld doen (onoprechte yuta) vormen een uitzondering. 

Zie (Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of Okinawan 

Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427) en (Sered, Susan: Women of the Sacred 

Groves: Divine Priestesses of Okinawa, U.S.: Oxford University Press, 1999). 
182

 Zie (Allen, M.: Therapies of Resistance? Yuta, Help-seeking, and Identity in Okinawa, Critical Asian Studies, 

2002, p. 222).  
183

 Zie (Kunimitsu, Kawamura; The Life of a Shamaness: Scenes from the Shamanism of Northeastern Japan, 

Tenri University, 1984, p. 1.) en (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in 

Japan, London: Devonshire Press, 1975, p. 141.). 
184

 Ook in Okinawa werden de kaminchu gezien als incarnatie van een godheid en soms kamisama genoemd.  

(Sered, Susan: Symbolic Illnesses, Real Handprints, and Other Bodily Marks: Autobiographies of Okinawan 

Priestesses and Shamans, Ethos, Vol. 25, No. 4, 1997, pp. 408-427.) 
185

 Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire 

Press, 1975), (Tokijiro, Sato: Tsugaro‟s original perspective. The Itako and Osamu Dazai, Japanese Journal of 

Neuropsychology, Vol. 15, No. 1, 1999, pp. 20-26) en (Nishimura, Kho: Shamanism and Medical Cures, Current 

Anthropology, University of Chicago Press, Vol. 28, No. 4, 1987, pp. 59-64).  
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asceet‟ (healings en exorcisme). Carmen Blacker stelt dat vrouwen die door een goddelijke 

roeping worden ingeleid in het religieuze leven, meer en meer gomiso neigen te worden in 

plaats van itako.
186

  

Ook Tokijiro Sato stelt in “Tsugaro‟s original perspective. The Itako and Osamu Dazai” vast 

dat; terwijl enerzijds de itako ouder worden en hun aantal vermindert, de praktijk van gomiso 

anderzijds blijft voortduren in het Tsugaru-district (in Aomori-prefectuur).
187

 

Het onderscheid tussen blinde mediums en kamisama figuren (gomiso) is echter relatief. In de 

praktijk zijn er veel overlappingen tussen beide sjamanistische beoefenaars, en worden 

sommige blinde mediums ook kamisama genoemd. Alvorens ik beide types van 

sjamanistische beoefenaars nader toelicht aan de hand van een case-study in de Miyagi-

prefectuur, verdiep ik me eerst op blinde mediums in het algemeen. In deze klasse van blinde 

mediums vindt men geen authentiek vrouwelijke sjamanen meer terug; dit in tegenstelling tot 

de yuta-klasse zoals eerder vermeld.
188

  

 

4.2.1. Blinde mediums 

Onder de sjamanistische beoefenaars in Tôhoku zijn de blinde mediums of itako het meest 

gekend. Geheel of gedeeltelijk blind geboren of blind geworden in de loop van hun kindertijd, 

groeien velen onder hen uit tot sjamanistisch medium. In de enge zin van het woord kunnen 

zij echter niet als ware sjamanen beschouwd worden, daar ze niet verkozen worden door een 

godheid of geest
189

 en tevens geen symptomen van „sjamanistische ziekte‟ vertonen. 

Bovendien zouden ze niet echt in trance zijn wanneer ze communiceren met geesten van 

doden en diens woorden overbrengen (kuchiyose).
190

  Deze eerder passieve mediums 

verschillen aldus sterk van zowel de yuta als van de oude miko. Niettemin kan men volgens 

Carmen Blacker in hun praktijken sporen van oude rituelen en ervaringen waarnemen; ze 
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 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, pp. 141, 163, 167.  
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 Tokijiro, Sato: Tsugaro‟s original perspective. The Itako and Osamu Dazai, Japanese Journal of 

Neuropsychology, Vol. 15, No. 1, 1999, pp. 20-26. 
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 Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 1975. 
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 Indien het een goddelijke, bovennatuurlijke roeping zou zijn, zou dit tot uiting komen in een „inleidende 

ziekte‟ (abnormaal gedrag, epileptische aanvallen,…) zie Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of 

Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975.,  
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 Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968.), (Hori, Ichirô: Shamanism in Japan, Japanese Journal of Religious Studies, 

1975), (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire 

Press, 1975), (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese Shamanism, Anthropos, Vol. 89, 1994, pp. 

461-469.) en (Miller, Allan L.: Myth and Gender in Japanese Shamanism: The “Itako” of Tohoku, History of 

Religions, Vol. 32, No. 4, 1993, pp. 343-367). 
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vereeuwigen praktijken die terug gaan op de oude miko.
191

 Bovendien zijn ze één van de 

weinige, nog levende vertegenwoordigers van het sjamanistische medium dat alleen te werk 

gaat.
192

   

Het authentieke? sjamanistische medium (dat wel in trance opging), zo stelt Carmen Blacker, 

ging achteruit naarmate het beroep in Tôhoku een monopolie werd van blinden. Niet zozeer 

een roeping, maar veeleer de behoefte om zich te laten gelden in de maatschappij lag aan de 

basis van hun keuze.
193

  

Het leven van blinde meisjes in de Japanse maatschappij was hard. Ook voor ouders werd het 

opvoeden van een blind kind als een grote last ervaren. Uitgroeien tot sjamaan was voor hen 

een goed alternatief om toch aanvaard te worden binnen de lokale maatschappij. Vooral op 

het platteland was het één van de weinige mogelijkheden. Het feit dat een blind meisje 

medium sjamaan werd, kon geenszins worden losgekoppeld van de ouderlijke zorg.
194

 In  

“The Life of a Shamaness: Scenes from the Shamanism of Northeastern Japan” van 

Kunimutsu Kawamura is er sprake van een „socialisatieproces‟; blinde jonge vrouwen 

bereikten een zekere status als „volwaardig persoon‟ in hun hoedanigheid van sjamanistisch 

beoefenaar, maar tegelijkertijd betekende dit ook het einde van hun moeilijke weg vol 

tegenslagen.
195

  

 

Meestal onder impuls van hun ouders, gaan veel blinde meisjes in de leer bij naburige, oudere 

sjamanen. Optimaal (ideaalbeeld) begint deze leertijd vóór men vrouw wordt (dus vóór de 

eerste menstruatiecyclus), meestal rond 10 jaar, maar de opstart is eveneens afhankelijk van 

de leeftijd waarop men het zicht verliest. Vrijwel niemand is nog leerling op twintigjarige 

leeftijd; en dit om hierna vermeldde, uiteenlopende redenen: ten eerste kan men op jonge 
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 De itako reciterden sacrale ballades (saimon) terwijl ze met hun handen poppen in beweging brachten. 

Oorspronkelijk waren deze poppen mogelijks objecten, welke ze al dansend in hun handen hielden, en eenmaal 

in trance dienden deze objecten als geleider langs waar de godheid bij hen binnentrad (torimono).  

Ook de oude miko maakten gebruik van vele instrumenten om contact te maken met de spirituele wereld en aldus 

de opgeroepen goden naar een sacrale, afgebakende ruimte op aarde te lokken. Zo diende de handboog als 

instrument waarvan het magische geluid de goden ertoe opriep om dichterbij te komen. Ook hier was er sprake 

van een soort dans waarbij het vastgehouden voorwerp als spiritueel geleider diende. Zie (Blacker, Carmen: The 

Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
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 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975. 
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 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 162.  
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 Een aantal beroepen waren traditioneel en noodgedwongen voorbehouden voor blinden; waartoe: masseuse, 

accupuncturiste en het muzikante (luit). Ook het beroep van medium was in Tôhoku enige tijd in handen van 

blinde meisjes. Zie (Kunimitsu, Kawamura; The Life of a Shamaness: Scenes from the Shamanism of 

Northeastern Japan, Tenri University, 1984) en (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic 

Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975, p. 141).  
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 The Life of a Shamaness: Scenes from the Shamanism of Northeastern Japan, Tenri University, 1984.  
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leeftijd gemakkelijker soetra‟s en andere rituele teksten memoriseren en aldus van buiten 

reciteren, ten tweede zou men op die leeftijd beter de zware ascetische oefeningen en 

karweien (die ze in het huishouden van hun leermeesteres dienden uit te voeren) kunnen 

verduren, ten derde geloofde men dat ze op jongere leeftijd makkelijker konden bezeten 

worden door een kami gedurende de initiatierite. Verder bleek seksueel verlangen een 

hinderpaal voor het initiatieritueel (het zou immers de godheid kunnen belemmeren om het 

meisje te bezitten) en de ascetische praktijk.
196

 

 

Ze ondergaan ascetische disciplines (zoals koudwater wassingen, vasten,…) en leren 

technieken van trance aan. Bovendien leren ze communiceren met bovennatuurlijke wezens 

en geesten van de doden en leren ze voorspellingen doen. Ook moeten ze met juiste intonatie 

(en melodie) gebeden, magische formules, liturgieën en saimon
197

 kunnen reciteren. Na een 

reeks inleidende beproevingen en een initiatieceremonie worden ze na drie à vijf jaar 

volwaardige sjamanen.
198

  

Bij de initiatieceremonie huwen de blinde mediums met hun beschermgoden. Jarenlange 

ascetische beproevingen bereiken een hoogtepunt. bij de initiatierite. De spanning wordt 

verhoogd (onder andere door herhaaldelijk reciteren terwijl men in een cirkel rond de 

kandidate loopt) tot de kandidate het bewustzijn verliest. Haar oude zelf sterft en ze wordt 

herboren als bruid van de godheid door wie ze bezeten was en welke nu als haar 

beschermgodheid zal fungeren.
199

 Oorspronkelijk zouden deze strenge ascese en initiatierite 

geleid hebben tot manische krachten. Dit is echter niet meer het geval. De uitspraken die deze 
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 Wanneer het medium geïnitieerd werd op volwassen leeftijd, werden de uitingen die het overbracht van kami 

en geesten als onbetrouwbaar aanzien. Zie (Kunimitsu, Kawamura: A Female Shaman‟s Mind and Body, and 

Possession, Asian Folklore Studies, Vol. 62, 2003, pp. 255-287, vertaald door Peter Knecht), (Kunimitsu, 

Kawamura: The Life of a Shamaness: Scenes from the Shamanism of Northeastern Japan, Tenri University, 1984) 
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1975, pp. 141-142).   
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 Een saimon is een heilige, rituele ballade. De typische saimon van de itako is oshira-saimon, welke een 
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Zie (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 
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Japan, London: Devonshire Press, 1975). Meer informatie hierover zie  (Miller, Allan L.: Myth and Gender in 
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 Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, 

University of Chicago Press, 1968. 
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 Zie (Waida, Manabu: The Patterns of Initiation in Japanese Shamanism, Anthropos, Vol. 89, 1994, pp. 461-

469) en (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire 

Press, 1975). 
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mediums oorspronkelijk in trance uitten, worden eerder beschouwd als stereotiepe uitingen bij 

wijze van een aangeleerd, vast repertoire.
200

  

 

Rituele taken van volleerde blinde mediums houden hoofdzakelijk kamioroshi en 

hotokeoroshi
201

 in. Na het oproepen van kami en geesten van doden, worden ze tevens 

verondersteld boodschappen over te brengen van beide spirituele wezens (kuchiyose);  

bijvoorbeeld inzake de vooruitzichten van het dorp tijdens het regenseizoen.
202

 Dit in contrast 

met het andere type van sjamanistische figuren; de kamisama. Deze laatsten roepen zelden 

geesten van doden op, maar spelen veeleer een belangrijke rol bij healings en exorcisme. 

Daarnaast kan men stellen dat bezetenheid bij blinde mediums eerder gestandaardiseerd is en 

aangeleerd werd via doorgedreven training. De ervaring van bezetenheid heeft geen invloed 

op hun psychosomatische toestand. Bij toekomstige kamisama daarentegen vormt de 

psychosomatische stoornis een voorwaarde op zich om sjamaan te worden.
203

 In tegenstelling 

tot de itako ervaren ze wel een sjamanistische roeping.
204

  

Deze differentiatie kan men echter niet veralgemenen. Veel relevanter is het om een 

onderscheid te maken qua leeftijd waarop men „sjamanistisch beoefenaar wordt en de wijze 

waarop.
205

 In wat volgt zal ik beide sjamanistische beoefeneaars bespreken aan de hand van 

een case-study. Kunimitsu Kawamura onderzocht in zijn “A Female Shaman‟s Mind and 

Body, and Possession” de ogamisama en de kamisama in de Miyagi-prefectuur.  
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 Itako komen geregeld bijeen om gezamenlijk geesten op te roepen. Ze geven consultaties aan duizenden 

bezoekers gedurende korte sessies. Eén van de bekendste jaarlijkse ontmoetingen vindt plaats bij de tempel 

Osorezan (Shimokita-eiland). Deze massabijeenkomst had volgens Carmen Blacker nog weinig affiniteit met het 

oorspronkelijke sjamanisme. Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in 

Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
201

 Het sjamanistisch medium speelt vaak een belangrijke rol bij uitvaartrituelen. De eerste communicatie met de 

geest van de pasgestorvene (door middel van kuchiyose) wordt als belangrijk deel van de begrafenis beschouwd. 

Kuchiyose is van groot belang voor de verlossing van de ziel van de pasgestorvene. Zie (Blacker, Carmen: The 

Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
202

 De rituelen en behandeling die ze voor elk soort spiritueel wezen aanwenden, verschillen naargelang de regio. 

Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975).  
203

 Kunimitsu, Kawamura: A Female Shaman‟s Mind and Body, and Possession, Asian Folklore Studies, Vol. 62, 

2003, pp. 255-287. 
204

 Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices in Japan, London: Devonshire Press, 

1975, p. 341.  
205

 Verwijzing naar (Kunimitsu, Kawamura: Fujo no minzokugaku, Tôkyô: Seikyûsha, 1991) in (Kunimitsu, 

Kawamura: A Female Shaman‟s Mind and Body, and Possession, Asian Folklore Studies, Vol. 62, 2003, p. 262).  
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4.2.2. Case study: Miyagi-prefectuur (ogamisama  vs. kamisama)    

 

4.2.2.1. Ogamisama オガミサマ  

Alle ogamisama zijn geheel of gedeeltelijk blind. Ze krijgen te maken met fysieke 

discriminatie (vooral omdat ze niet volledig kunnen gerekend worden als arbeidskrachten) en 

worden sociaal gecategoriseerd onder de (minachtende) term „mekura‟ (donkere ogen). Het 

werd een geïnstitutionaliseerd gebruik van de lokale maatschappij om blinde meisjes de 

sociale positie van ogamisama toe te kennen en hen op die manier te aanvaarden.  

Ze gingen reeds op jonge leeftijd in de leer bij naburige, oudere sjamanen. Het proces om de 

positie van ogamisama te bereiken voltrekt zich in vier stadia. Het eerste stadium waarin men 

het zicht verliest, staat gelijk met de pre-sjamanistische periode. Hierna volgt de 

opleidingsperiode als tweede stadium: het opvolgen van instructies en richtlijnen zijn 

noodzakelijk om aanvaard te kunnen worden als leerling. Ongeveer vier tot vijf jaar na 

aanvang van het leerproces wordt het initiatieritueel of kamitsuke („attaching of a kami‟) 

uitgevoerd, waardoor het blinde meisje herboren wordt als „sjamaan‟ (ogamisama). Voor het  

initiatieritueel effectief kan plaatsvinden, dient het meisje enkele ascetische oefeningen te 

ondergaan. Zo wordt er van haar verwacht dat ze voor een periode van honderd dagen 

gebedsoefeningen uitvoert (bijvoorbeeld het herhalen van soetra‟s), een reeks 

vastenoefeningen ondergaat
206

 en tegelijkertijd elke morgen, middag en avond koudwater 

wassingen ondergaat.  

Het kamitsuke ritueel maakt deel uit van het derde en belangrijkste stadium. Het ritueel 

voltrekt zich in het huis van de meester. De kandidate, volledig in het wit gehuld, gaat 

geknield zitten voor het altaar. Omarmd door haar meester, ondergaat ze als het ware een 

symbolische transitie waarbij ze sterft (het bewustzijn verliest). Eenmaal het bewustzijn 

herwonnen, wordt ze herboren als „sjamaan‟ en worden er opnieuw een aantal riten 

uitgevoerd (toekenning van een nieuwe naam als ogamisama, schenking rozenkrans,…). „s 

Anderdaags vindt er een viering plaats voor de nieuwe ogamisama; welke gekleed gaat als 

bruid van de kami die haar heeft bezeten (tsukigamisama). De dag daarop begint de 

ogamisama haar dienst van dankbaarheid voor de meester te vervullen gedurende honderd 

dagen (dankbaarheidspraktijk). Deze periode dient gezien als een kwijting van schuld.  
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 De gebruikelijke onthoudingen zijn in dit geval: het opgeven van zout, het opgeven van gekookt voedsel en 

het gebruik van granen; elk voor een periode van zeven dagen. Zie (Kunimitsu, Kawamura: A Female Shaman‟s 

Mind and Body, and Possession, Asian Folklore Studies, Vol. 62, 2003, p. 263). 
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Ten slotte bereikt men in de vierde en laatste fase professionele onafhankelijkheid; met 

inbegrip van schuldaflossing en het starten van een onafhankelijke zaak. Doorheen dit proces 

bereikt het blinde meisje, dat uitgroeit tot een spiritueel medium, de status van „volwaardig‟ 

of „onafhankelijk‟ lid van de lokale maatschappij.  

  

4.2.2.2. Kamisama 神様 

Daarnaast zijn er ook sjamanistische beoefenaars met zichtvermogen in de Miyagi-prefectuur. 

Wanneer men de kamisama en ogamisama naast elkaar plaatst, zijn er enkele grote 

verschillen merkbaar. Wat betreft het initiatieproces; de kamisama kunnen geen beroep doen 

op een initiatieritueel dat leidt tot de positie van geïnstitutionaliseerd „sjamaan‟. Ze zijn 

bijgevolg verplicht de spirituele macht van hun kami te bewijzen om erkend te worden. 

Verder zijn toekomstige kamisama bijna alle getrouwde vrouwen boven de twintig.
207

  

Om de positie van „kamisama‟ te bereiken worden ook verschillende processen doorlopen. 

Alle toekomstige kamisama ervaren een soort crisissituatie. Deze crisis is voornamelijk een 

psychosomatische indispositie of ziekte; te wijten aan ontevredenheid of problemen inzake 

het gezinsleven, armoede, veelvuldige taken (zware arbeid), ziekte van familieleden,… 

Hoewel ze initieel mogelijks een arts kunnen consulteren, wordt de moderne medische 

behandeling vaak voortijdig gestaakt (afhankelijk van de ziekte) of begint men simultaan een 

beroep te doen op volksreligieuze beoefenaars zoals sjamanistische personen.
208

 Deze 

alternatieve genezers schrijven de oorzaken van de ziekte toe aan de aanwezigheid en 

inwerking van bovennatuurlijke wezens zoals kwaadaardige geesten of kwaadaardige kami. 

Ze proberen deze oorzaken te elimineren bij wijze van exorcisme, herdenkingsdiensten, 

(kuyô)
 209

 of andere. Daarnaast propageren ze de verafgoding van kami en boeddha‟s.
210
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Indien al deze behandelingen geen succes hebben, klampen de toekomstige kamisama zich 

nog sterker vast aan het religieuze leven; ze drijven steeds verder weg van het gewone leven 

en gaan helemaal op in de wereld van geloof. Wanneer ze daarbij ook nog eens afzien van 

hun rol in de familie, of deze familiale verbondenheid meer en meer gaan verwaarlozen of 

verzuimen, of op hinderlijke wijze de familieorde gaan verstoren; worden ze meer en meer 

geïsoleerd in de familie en wil niemand in de omgeving nog iets met hen te maken hebben. 

Naasten beweren dat ze getroffen zijn door „devotie duizeligheid‟. Bovendien wordt hen een 

zeker luiheid van persoon verweten.
211

 

 

Terwijl deze toekomstige kamisama zich wijden aan devotie, en deze al trainend verder 

ontwikkelen, daarin begeleid door volkse religieuze beoefenaars, kan er een „kamitsuki‟ 

voorkomen waarbij ze worden bezeten door een kami. Na deze eerste possessie, worden ze 

meermaals met tussenpozen plots door de kami in meerdere staten van possessie gebracht 

waarbij ze orakelen en profeteren. 

De positieve, spirituele macht van deze kami wordt echter niet onmiddellijk erkend, noch door 

volks religieuze beoefenaars noch door de mensen rondom hun. De kami die hen bezit, wordt 

beschouwd als kwaadaardig en zou bijgevolg moeten uitgedreven worden door exorcisme. 

Deze staten van bezitting of possessie worden beschouwd als „shinke takari‟. Dit is een 

uitdrukking van de Miyagi prefectuur, betekenend in de enge zin van het woord dat de 

zenuwen geagiteerd zijn, maar bij uitbreiding verwijst dit ook naar iemand die de controle 

over haar verstand verloren heeft.  

Het is pas als ze op een onverwacht moment de spirituele macht van hun kami kunnen 

bewijzen dat ze ook echt worden geloofd. Uiteenlopende bewijsvoering is derhalve 

noodzakelijk: ziektegenezing, het aanduiden van de plaats waar een verloren item kan worden 

teruggevonden of door het profeteren van een gebeurtenis. Eens er overtuigende bewijzen 

mondeling worden overgeleverd en aldus ten gehore worden gebracht, zullen ze geleidelijk 

aan erkend worden door de lokale maatschappij als een persoon die handelt volgens de „weg 

van de kami‟, en uiteindelijk zullen ze zelf „kamisama‟ worden genoemd.
212
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4.3. Sjamanistische kenmerken bij stichters ‘nieuwe religies’ (shinkô shûkyô 新興宗教) 

 

De shinkô shûkyô
213

 („newly arisen religions‟) is de benaming voor de talrijke nieuwe 

religieuze bewegingen in Japan die opgericht werden vanaf vroege 19
e
 eeuw. Ze worden vaak 

onderverdeeld in drie periodes: van vroeg tot laat 19
e
 eeuw (bvb. Tenrikyô); van laat tot begin 

20
e
 eeuw (bvb. Ômotokyô) en  na W.O.II. Deze periodes kenmerken zich door sociale, 

economische en politieke veranderingen.
214

 Binnen deze drie crisisperiodes werden vele 

religies opgericht of boekten ze grote vooruitgang.
215

  

Ook vanaf de late jaren ‟70 ontstonden er veel nieuwe religieuze bewegingen. Deze luidden 

een nieuw tijdperk in op religieus vlak. Omdat de vernieuwing sterk contrasteerde met de 

„oudere‟ nieuwe religies (zoals bijvoorbeeld Tenrikyô welke al een eeuw bestond); werden ze 

„new new religions‟ of  shin shin shûkyô genoemd. Merendeels is er sprake van mannelijke 

stichters.
216

 Hierna wil ik echter in hoofdzaak de shinkô shûkyô belichten, daar bij deze enkele 

belangrijke vrouwelijke sjamanen kunnen beschreven worden.  
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Volgens Hori Ichirô zijn deze nieuwe religies sterk eclectisch, syncretisch en magisch van 

aard en haalden ze veel inspiratie uit de volksreligie. In tegenstelling tot boeddhisme zijn ze 

gericht op deze wereld; in die zin dat ze goddelijke begunstiging voor deze wereld 

nastreven.
217

 Ze speelden hiermee in op noden van mensen uit de moderne samenleving..
218

 

„Faith healing‟ behoort tot één van de belangrijkste aantrekkingspolen bij sommige van deze 

nieuwe religies zoals Tenrikyô.
219

 Het is hun betrachting om hiermee familiale problemen op 

te lossen.
220

 

De belangrijkste van deze religieuze groeperingen (sektes) worden gevormd rond één 

charismatisch stichter, afkomstig uit het gewone volk. Twee typologieën van stichters kan 

men onderscheiden: de levende kami (of ikigami genoemd) en het menselijk wezen (ningen). 

Mijn aandacht is echter vooral gericht op de ikigami,
221

 omdat ze gelinkt worden aan het 

sjamanisme.  

Ikigami vertonen bijna allemaal doorheen hun levensverloop sjamanistische kenmerken. 

Hiertoe behoren ondermeer abnormale, eerder ongewone gedragingen zoals: neurose, hysterie 

en hallucinatie (auditief en visueel).
222

 Inleidende mentale stoornissen ontstonden simultaan 

met de context van hun persoonlijkheidscrisis en dit tegen een weinig benijdenswaardige 

sociale achtergrond.
223

 Uiteindelijk worden ze uitverkoren en bezeten door een godheid of 
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kami of maken ze bij wijze van een droom een reis naar de andere wereld. Deze ervaring kan 

gezien worden als een initiatie, waarna hun persoonlijkheid of karakter verandert en waarbij 

ze bovennatuurlijke krachten verkregen die ze konden aanwenden voor divinatie en healing.  

Onder deze opmerkelijke figuren (van ikigami) zijn vrouwen talrijker aanwezig dan 

mannen.
224

 Vooral de combinatie van een inspirerende vrouw bijgestaan door een man die 

eerder praktisch is ingesteld, bracht de sekte heel wat bijval. Mannen werkten aanvankelijk 

louter als organisator, maar werden later vaak erkend en geëerbiedigd (verering) als 

medestichters van de sekte. In grotere organisaties werd de ikigami bovendien vaak 

opgevolgd door deze medestichter. De verdere opvolging van stichters en medestichters ging 

echter vaak gepaard met een vermindering van sjamanistische kwalificaties. Na de dood van 

deze stichters werd hun opvolging, in bijna alle nieuwe religies,
225

 bepaald op basis van 

lineaire afstamming.
226

  

Hun sterke persoonlijkheid blijkt ook uit hun geschreven „openbaringen‟; geschriften die 

getuigen van de verkondiging van hun leer, openbaringen welke gebaseerd op hun mystieke 

ervaringen terwijl ze in trance waren. Tot de belangrijkste van deze geschriften behoort de 

Ofudesaki お筆先  (“Tip of the writing brush”); goddelijk geïnspireerde revelaties van 

stichters van de nieuwe religies, welke meestal opgetekend in „automatische 

schrijfstijl‟(doorlopende spreekstijl). Zowel Nakayama Miki als Deguchi Nao schreven een 

Ofudesaki.
227

  

Niettegenstaande er onder de grote stichters ook heel wat mannen zijn vertegenwoordigd, wil 

ik deze twee belangrijke vrouwen in het licht plaatsen. Nakayama Miki en Deguchi Nao 
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kunnen immers worden beschouwd als twee invloedrijke (waren een voorbeeld voor vele 

andere latere nieuwe religies) sjamanistische stichtsters van sektes uit deze periode.  

 

4.3.1. Nakayama Miki 中山美伎 (1798-1887) 

Nakayama Miki is de stichtster van de Tenrikyô 天理教 , één van de grootste, invloedrijkste 

en oudste van de nieuwe religies. Geboren in 1798 als dochter van grootgrondbezitters in het 

huidige Tenri in de Nara-prefectuur, groeide ze op in een familie die zeer toegewijd was aan 

de boeddhistische Jôdo school.
228

 Volgens standaardbiografieën bleek Miki‟s religieuze 

devotie al overheersend aanwezig in haar kindertijd.
229

   

Al op zeer jonge leeftijd (13) werd ze als meisje uitgehuwelijkt aan een landeigenaar die ze 

zes nakomelingen schonk. Haar tienerjaren werden gekenmerkt door periodes van groot 

sociaal gewoel, omwille van hongersnood, en politieke onrust.
230  

Op negentienjarige leeftijd ontving ze een religieus certificaat van de Jôdo-school. Tijdens de 

jaren voor haar eerste openbaringen, was ze echter vooral actief bij Shugendô. Ze werd er 

vooral beïnvloed door de hooggeplaatste shugenja, Ichibei genaamd. Onder zijn mentorschap 

maakte ze ondermeer een retraite van negenenveertig dagen. Ze werd tevens geïnstrueerd over 

de wijze van  shamanistische healings.
231

  

In 1837 werd Miki‟s oudste zoon Shûji ernstig ziek. Hierbij riep ze de hulp in van yamabushi 

Ichibei om herstel voor haar zoon te bekomen. Ichibei voerde meermaals in de loop van het 

jaar de traditionele behandelingsmethode van exorcisme uit met behulp van een professioneel 

vrouwelijk medium (miko) om de oorzaak van de ziekte te kunnen achterhalen.
232

 Op zekere 

avond (1838) was de vaste miko verhinderd om thuis langs te komen, waardoor Nakayama 

Miki noodgedwongen haar plaats diende in te nemen. Tengevolge van Ichibei‟s aanroepingen 
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werd  Miki in een diepe staat van trance gebracht, waarbij ze werd uitverkoren en bezeten 

(kamigakari) door een kami. Voor deze godheid werden in de loop der jaren verschillende 

benamingen gebruikt.
233

 Aanvankelijk vereerde Tenrikyô een mythische boeddhistische 

koning, Tenriô. Later werd dit een Shintô kami, Tenri-Ô-no-mikoto
234

 („King of Heavenly 

Reason‟) genaamd.
235

 Deze godheid eiste Miki‟s lichaam op om als schrijn te gebruiken.  

 

When she entered a state of possession, however, she astounded the assembled community in 

general and Zenbei, her husband, in particular, by announcing in the voice of a male deity, “I 

wish to take Miki as a shrine within which to dwell.”
236

 The god announced himself as Tenriô- 

no-Mikoto, the True God, the Original God, and the Heavenly Shôgun, come down from the 

heavens to save all humanity. 
237

 

 

Yamabushi Ichibei was niet in staat Miki te bevrijden van deze godheid. Drie dagen lang 

bevond Miki zich in een ononderbroken staat van bezetenheid; soms gehuld in stilte, dan weer 

orakelend met vreemde stem terwijl haar handen, alsook het ganse lichaam beefden.  

 

The possession was so intense that at times the god seemed to be dragging her about the Floor, 

leaving her skin raw and bleeding.
238

 

 

Deze bezetenheid hield zolang aan tot haar echtgenoot Zenbei erin toestemde om haar 

lichaam te laten aanwenden als schrijn; echter met het dubbele verlies van haar rol als 

echtgenote en moeder tot gevolg.
239
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Na verloop van tijd kreeg ze nog geregeld uitbarstingen van bezetenheid, waardoor ze zich 

meer en meer excentrieker ging manifesteren. Onder impuls van Tsukihi begon ze 

voortdurend aalmoezen uit te delen onder de armen, met als gevolg dat ze uiteindelijk het 

volledige familiebezit prijsgaf.
240

  

Toen de Nakayama familie reeds in diepe armoede was ondergedompeld, begon Miki met 

allerlei religieuze genezingen uit te voeren onder de plattelandsbevolking. Men ontdekte al 

vrij vlug dat ze over helende krachten beschikte en deze ten dienste kon aanwenden van het 

volk. Ze raakte overal bekend, vooral omwille van haar wonderbaarlijke, rituele bijdrage om 

bevallingen bij lokale, zwangere vrouwen telkens pijnloos te laten verlopen. Geleidelijk aan 

bouwde ze een reputatie op als miraculeus genezer en creëerde al doende een status van groot 

respect en geloof rondom haar persoon. Meer en meer mensen kwamen naar haar toe om hun 

ziektes te genezen.
241

 

Ze werd vereerd als zijnde een levende godin (ikigami), en vereenzelvigd met Oyagami of 

„God the Parent‟ (andere benaming  voor Tenri-Ô-no-Mikoto), gebruikelijk ook wel Oyasama 

(„Parent‟) genoemd.
242

 Haar faam verspreidde zich zienderogen in alle richtingen en meer en 

meer gelovigen schaarden zich rondom haar. In 1863 werden al deze getrouwen verenigd 

door Izô Iburi (1833-1907) -één van haar eerste en belangrijkste aanhangers- een toegewijd en 

uitstekend organisator, welke later ook tot medestichter werd gerekend.
243

 

Haar rituele healings leidden echter tot sterke tegenkanting van andere professionele healers 

zoals de yamabushi (shugenja). Helen Hadacre toonde aan dat Tenri-kyô, net als andere 

nieuwe religies uit de Bakumatsu-periode (midden 19
e
 eeuw),

244
 een bedreiging vormde voor 

Shugendô. Healing rites speelden immers bij beiden een cruciale rol in de vorming van succes. 

Zoals eerder aangetoond bij Nakayama Miki, verwierven stichters vooral bekendheid door 

hun reputatie als healer, en zorgde „faith healing‟ ervoor dat deze nieuwe religieuze 

bewegingen zich snel konden verspreiden doorheen de Japanse maatschappij. In tegenstelling 
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tot bij de yamabushi, waren rituele healings hier vrij goedkoop, nu en dan zelfs kostenloos en 

neigden ze meer individualistisch te zijn. In tegenstelling tot de Shugendô healing rites, die 

soms dure sociale aangelegenheden waren, en waarbij een hele gemeenschap was betrokken. 

De shugenja verloren bijgevolg een belangrijk deel van hun inkomen en status door de 

toenemende populariteit van rituele healings van de nieuwe religies.
245

  

 

Bovendien incorporeerde Miki‟s bezetenheid, volgens Hadacre zowel de rol van yamabushi 

als miko en liet het geen mannelijke autoriteit toe om de ervaring te controleren. Ichibei‟s 

herhaaldelijke pogingen om de geest die Miki bezat te overwinnen, kenden geen succes. 

Hadacre kadert dit in een soort machtsstrijd. Miki, die zich eerst het karakter van een 

mannelijke godheid toeëigende en vervolgens optrad als zijn spreekbuis, kon zo aan de macht 

van Ichibei weerstaan en won aldus het pleit. Omwille van hun nederlaag werden Ichibei en 

Miki‟s echtgenoot Zenbei volgens haar vervrouwelijkt.
246

   

Alhoewel stichteressen van de eerste generatie nieuwe religies, zoals Nakayama Miki, in 

zeker zin zelf het traditionele rollenpatroon doorbreken om sjamaan te worden (geven rol als 

moeder en echtgenote op), zou dit volgens Ian Reader echter alles behalve een boodschap zijn 

naar andere vrouwen toe. Veel van de nieuwe religies gevormd voor W.O.II neigden volgens 

hem te suggereren dat vrouwen gedienstig moeten zijn aan mannen.  

 

It is ironic that while the new religions have provided a new means of spiritual expression 

and development and while many of their founders have been female, they have tended toward 

conservatism and reinforcing Japanese society‟s traditional discriminatory tendencies. The 

“new” new religions (which have been largely had male founders) appear to be a little less 

inclined toward reinforcement of existing mores and tend to place women in a more equal 

status relationship with men.
247

 

 

Nakayama Miki bracht haar mystieke en inleidende ervaringen over in geschriften zoals de 

Ofudesaki („Tip of the writing brush‟).
 248

  Van 1869 tot 1882 schreef ze zo‟n 1711 waka 
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gedichten. Deze gedichten waren goddelijk geïnspireerd en grotendeels opgetekend in 

„automatische schrijfstijl‟. Ze werden gecompileerd onder de titel Ofudesaki. Deze 

optekening van Oyagami‟s openbaring resulteerde in de heilige leer van de Tenri-kyô sekte. 

Ofudesaki was de kern van haar leer,
249

 en formuleerde een vorm van protest tegen de 

overheid.
250

 

Miki Nakayama werd bij het begin van de Meiji-periode vervolgd door de autoriteiten en 

verschillende keren gearresteerd (bijvoorbeeld in 1882). Haar gezondheid nam af, tot ze 

uiteindelijk stierf in 1887 op 90-jarige leeftijd. Pas in de jaren na haar dood (1887) genoot  

Tenrikyô een officiële erkenning .
251

 

Na Miki Nakayama‟s dood, nam Izô Iburi het leiderschap van de religieuze beweging op zich. 

De leer van Tenri-kyô werd aangepast aan staats-shintô, waardoor de sekte in 1908 als één 

van de dertien „shintô-sekten‟ (Kyôha Shintô) werd erkend. Ze was de laatste religie welke 

werd gelegaliseerd binnen officiële normen van shintoïsme.
252

 In 1970 distantieerde het zich 

van de shintô categorie en werd het geclassificeerd onder „Andere Religies‟.
253

 Sinds Izô Iburi 

gebeurde de opvolging van leiderschap op erfelijke basis. Leiders worden nu geselecteerd uit 

de mannelijke lijn van de Nakayama familie.
254

  

 

4.3.2. Deguchi Nao 出口なお (1837-1918)  

Nao Deguchi is de stichtster van de Ômoto-kyô. Ze werd geboren in 1837 in een kleine stad in 

het huidige Fukuchiyama (kyoto prefectuur). Net als Miki raakte ook zij, als boerenvrouw in 
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tijden van hongersnood en onrust, in een toestand van bezetenheid na een reeks van 

persoonlijke tegenslagen.  

Ook zij trouwde op jonge leeftijd en kende vele tegenslagen binnen haar gezin. Ze werd 

moeder van elf kinderen (waarvan er drie het leven lieten kort na hun geboorte) en moest 

lange tijd haar man met verlammingsverschijnselen verzorgen tot hij stierf in 1887. Haar 

oudste zoon probeerde om zelfmoord te plegen en verdween enkele jaren later. Een andere 

zoon sneuvelde in Taiwan in 1894 tijdens de Sino-Japanse oorlog. Twee van haar dochters 

werden enkele jaren (1890,1891) voordien tevens krankzinnig. Nao ging noodgedwongen en 

wanhopig op zoek naar allerlei manieren om de overgebleven familieleden te kunnen voeden 

omwille van extreme armoede. In 1892 kreeg ze een levendige droom waarbij ze 

rondwandelde in de geesteswereld. Na verschillende gelijkaardige dromen, viel ze enkele 

dagen daarna in een hevige staat van trance waarbij ze werd bezeten.
255

  

 

Her body almost torn apart with the strain, she leapt up and down from a sitting position while 

loud roars like those of a wild beast burst from the pit of her stomach. In the course of this 

seizure an extraordinary dialogue is said to have taken place between her own voice and the 

terrible „stomach‟ voice of the deity inside her.
256

 

 

Tijdens haar eerste aanval zou er communicatie zijn geweest tussen haar eigen stem en die 

van de godheid in haar onderbuik (terrible „stomach‟ voice). Tijdens deze dialoog maakte de 

godheid zichzelf bekend als Ushitora-no-Konjin
257

.  

 

I am neither a fox nor a badger. I am a kami who wants to re-create and rebuild this Three-

Thousand-World to become the world of Konjin at once, just a plum flowers open suddenly.
258

  

 

Bezetenheid waarvan eerder sprake hield een 10-tal dagen aan. Intussen onderging ze  

regelmatig koudwater wassingen (purificaties) te ondergaan. Ook de komende jaren hielden 
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de hevige trances aan.
259

 In deze trances dwaalde ze rond in de stad en raaskalde er 

voortdurend op los. Mensen verklaarden haar derhalve gek. Gedurende lange tijd werd ze 

onder huisarrest geplaatst in een afgesloten kamer.
260

  

Gedurende deze periode kwam ze uiteindelijk tot bedaren en begon ze woorden (hiragana) 

neer te schrijven op de muren. Deze handeling betekende het begin van haar immense 

Ofudesaki,
261

 (transmissie van haar revelaties in automatische schrijfstijl, teksten die de 

ongeletterde Nao niet kon lezen.); welke pas kon worden voltooid na een drietal decennia.
262

  

Geleidelijk aan begon ze healings toe te passen en gebeurden er aanroepingen ten bate van 

naburige bewoners. Toen men haar helende krachten ontdekte, verzamelden meer en meer 

gelovigen zich rondom haar.  

 

Ze werd leermeesteres van de Konkô-kyô sekte
263

 in Kameoka (in de buurt van Fukuchiyama) 

en werd ook beïnvloed door de Tenri-kyô theologie. In 1896 verliet ze de Konkô-kyô sekte 

om een eigen, onafhankelijke sekte te vormen; echter met weinig succes. In 1889 bracht Ueda 

Kisaburô (1871-1948), die later trouwde met één van haar dochters en de naam Deguchi 

Onisaburô
264

 aannam, alle volgelingen samen. Deze ontmoeting resulteerde wat later in de 

feitelijke oprichting van Ômoto-kyô 大本教; een zeer invloedrijke sekte.  Deze religieuze 

groepering kreeg vele volgelingen, maar wekte tezelfdertijd zekere argwaan bij de autoriteiten. 

Niettegenstaande de bemoeizucht en dwingelandij van het regime, breidde de beweging haar 

invloed verder uit.
265

 Nieuwe religieuze bewegingen werden door Ômotokyô sterk 

geïnspireerd.
266
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Emily Groszos Ooms beschouwt Deguchi Nao‟s staat van kamigakari als veel meer dan louter 

een kenmerk van traditioneel sjamanisme. Volgens haar was het een aanklacht tegen de 

economische, sociale onderdrukking van de lagere klasse en van de vrouwelijke sekse. Door 

de bezetenheid van Ushitora no Konjin, gaf stichteres gestalte aan het lijden en het verlangen 

van ondermeer de lagere boerenstand en de landloze arbeidersklasse. Beide 

bevolkingsgroepen werden net als Nao het slachtoffer van het moderniseringsproces. Volgens 

Emily Groszos Ooms behoorden Nao‟s eerste volgelingen tot de lagere klasse. 

 

Kamigakari is not only a mode of behavior associated with the release of formerly repressed 

emotions; it is also a cognitive process through which prevailing models of reality may be 

expressed or new ones constructed.
267

   

 

Ook haar mannelijke tegenhanger Deguchi Onisaburô wordt tot de sjamanistische stichters 

gerekend. Hij is één van de weinigen wiens ziel reist naar de andere wereld. Deze ervaring 

diende als uitgangspunt voor zijn Reikai-monogatari (Story of the World of Spirits).
268

 Zowel 

Ofudesaki als Reikai-monogatari worden als belangrijkste geschriften geschriften van 

Ômotokyô.  

Aanhangers van Ômoto-kyô vereren Deguchi Nao als de spirituele stichtster (kaiso) en 

Deguchi Onisaburô als de doctrinaire stichter (kyôso).  

 

5. Coëxistentie sjamanisme en medische wereld 
 

Zoals eerder vermeld speelt healing een essentiële rol bij nieuwe religies zoals Tenrikyô. 

Deze nieuwe religies hanteren hun eigen methodes voor de genezing van ziektes, welke 

                                                                                                                                                         
onder de naam van „Aizenen‟. Na nog een naamsverandering in 1950 (Ômoto Aizenen), nam het in 1952 haar 

definitieve naam aan, zijnde Ômotokyô. Zie (Hori, Ichirô: Ikado, Fujio: Wakimoto, Tsuneya: Yanagawa, Keiichi: 

Japanese Religion: A Survey by the Agency for Cultural Affairs, Tokyo: Kodansha International, 1972). 
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 Zie (Hori, Ichirô: Ikado, Fujio: Wakimoto, Tsuneya: Yanagawa, Keiichi: Japanese Religion: A Survey by the 

Agency for Cultural Affairs, Tokyo: Kodansha International, 1972) en (Hori, Ichirô: Kitagawa, Joseph M.: Miller, 

Alan L.: Folk Religion in Japan: Continuity and Change, University of Chicago Press, 1968). 
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 Ooms, Emily Groszos: Women and Millenarian Protest in Meiji Japan: Deguchi Nao and Omotokyo, Cornell 

East Asia Series, Cornell University, 1993.  
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 Het volledig verslag van zijn spirituele reis werd pas gepubliceerd in 1921, toen hij reeds een befaamd 

publiek figuur was. Bij wijze van spontane ingeving dicteerde hij zijn volgelingen het verhaal van deze spirituele 

reis, welke drieëntwintig jaar geleden had plaatsgevonden. Bij momenten zou hij de volledige reiscyclus 

opnieuw spiritueel herbeleefd hebben. Uiteindelijk omvatte de Reikai-monogatari eenentachtig volumes.  

 In de loop van deze reis werden hem bovennatuurlijke krachten toegemeten (vb. helderziendheid), en waarbij hij 

een wisseling van persoonlijkheid onderging (transformatie). Deze manische vlucht naar de „andere wereld‟ was 

de begininitiatie van zijn religieus leven. Als initiatie manifesteert deze spirituele reis zich minder frequent dan  

goddelijke bezetenheid (kamigakari). Zie (Blacker, Carmen: The Catalpa Bow: A Study of Shamanistic Practices 

in Japan, London: Devonshire Press, 1975). 
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doorgaans als magische praktijken worden beschouwd. Het brengt hen echter in direct conflict 

met de moderne medische wetenschap. Toch zetten de meeste groeperingen hun volgelingen 

ertoe aan, om naast de eigen methodiek, ook gebruik te maken van medische kennis. 

Occasioneel komt het echter ook voor dat gelovigen een medische behandeling weigeren, wat 

dan uiteraard problemen met zich brengt.
269

  

Ook in Tôhoku en Okinawa is er opvallend sprake van een coëxistentie tussen de wereld van 

de sjamaan en de medische wereld. In beide regio‟s is er een wisselwerking tussen de rol van 

vrouwelijke „sjamanen‟ en de rol van medici. Hierna wens ik verder in te gaan op de 

onderlinge verhouding tussen beide genezers in relatie tot de hulpvragers.  

 

5.1. Aomori 青森 (Tôhoku 東北) 

Psychiater Nishimura Kho toonde in zijn “Shamanism and Medical Cures” (1987) reeds aan 

hoe sjamanen in het zuiden van de prefectuur Aomori, naast de strikt medische interventie van 

derden, zelf een aanzienlijke bijdrage konden leveren tot de behandeling van patiënten met 

psychische ziekten.
270

 Niet alleen in de meer landelijke gebieden ver van de hoofdstad, maar 

ook in de metropool Tôkyô zelf, stelde Nishimura Kho vast dat mensen een beroep deden op 

beide (medische en sjamanistische) specialisten met elk hun eigen discipline.
271

 Belangrijk is 

dat sjamanen soms de moderne geneeskunde naar voor schoven als waardig alternatief voor 

hun eigen kunde. Patiënten werden soms behandeld in ziekenhuismiddens; niet zozeer vanuit 

hun eigen geloof in de moderne geneeskunde, maar eerder na doorverwijzing van de sjamaan 

zelf. Blijkens het onderzoek van Nishimura kon het toenemend succes van sjamanen soms 

worden toegeschreven aan de ontevredenheid van patiënten t.a.v. wetenschappelijke 

benadering. De „medische invalshoek‟ zou veeleer de persoon bestempelen als mentale 

patiënt. Op die basis zou men de patiënt behandelen bij wijze van uitsluiting (isolement) uit 

hun gemeenschap; de sjamanistische benadering daarentegen vertrekt vanuit het standpunt dat 

men tijdens de behandeling blijft deel uitmaken van de gemeenschap.  
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 Hori, Ichirô: Ikado, Fujio: Wakimoto, Tsuneya: Yanagawa, Keiichi: Japanese Religion: A Survey by the 

Agency for Cultural Affairs, Tokyo: Kodansha International, 1972, pp. 103-104.  
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 Ondanks de sterke industriële ontwikkeling waren er in die regio in 1978, zo blijkt uit zijn studie, nog veel 

sjamanen actief. Het betrof voornamelijk blinde vrouwelijke mediums (itako), maar ook gomiso (lokale variant 

van kamisama). Zie (Nishimura, Kho: Shamanism and Medical Cures, Current Anthropology, University of 

Chicago Press, Vol. 28, No. 4, 1987, p. 61). 
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Zie (Nishimura, Kho: Shamanism and Medical Cures, Current Anthropology, University of Chicago Press, Vol. 

28, No. 4, 1987, p.62). 



 60 

Om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de patiënt is het voor een arts (blijkens  

Nishimura‟s eigen ervaring) echt noodzakelijk de patiënt te begrijpen,
272

 en dus dient 

sjamanisme niet zomaar te worden verworpen als slechts bijgeloof of vijand van de moderne 

geneeskunde.
273

  

 

Ook in Fuji Hirohide‟s “Sjamanistische cultuur en geestelijke gezondheid in 

Aomori”
274

(2002)
275

 werd de relatie tussen medische zorg en de sjamaan, welke itako of 

kamisama genoemd,
276

 in Aomori onderzocht. Doelgroep van dit onderzoek waren 

poliklinische patiënten met een chronische ziekte. Fuji Hirohide stelde vast dat een aanzienlijk 

deel van de informanten (34, 6%) ook sjamanen consulteerden. Ze maakten dus zowel gebruik 

van passende zorg in een ziekenhuisomgeving, alsook gingen voor hun hulpvraag op zoek 

naar de sjamaan. Derhalve is er hier sprake van een vreedzame coëxistentie tussen beide 

geneeswijzen (benaderingen).  

 

Er is een tweeledige structuur aanwezig. Terwijl patiënten dus enerzijds de moderne, medische 

behandeling kregen, werd eveneens de hulp van een sjamaan ingeroepen. (itako of kamisama). 

Er was geen sprake van enige tegenwerking of confrontatie merkbaar.  

 

Een niet gering percentage van diegenen die een sjamaan opzochten, (88,4 %) bleek over het 

algemeen tevreden  over de geboden medische zorg. Toch ervoeren verschillende hulpvragers 

eerder rust en healing na consultatie bij de sjamaan. Het consultatiebezoek had dan ook een 

relaxerende uitwerking, mede omdat men het sterke gevoel had dat sjamanen uitgebreid de 

patiënten (met elk hun eigen specifiek probleem) wilden beluisteren. Veeleer dan radicale 

resultaten van genezing te verwachten, dachten ze dat een consultatie bij een sjamaan hun 

geestelijke pijn en lijden wel kon verzachten.  

Daar een chronische aandoening niet volledig kan genezen worden door de moderne 

medische zorg, spelen sjamanen bij zulke patiënten volgens Fuji Hirohide een belangrijke rol. 
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De religieuze geneesmethode van de itako tegenover dergelijke patiënten zou de vijandigheid 

tegenover de ziekte stoppen en een verzoening met de ziekte stimuleren.
277

  

 

5.2. Okinawa 沖縄 

Ook vele Okinawanen blijven bij wijze van hybride een beroep doen op beide specialismen 

voor hulp. Velen blijken gebaat met zowel traditionele als moderne structuren en 

behandelingsvormen.  Matthew Allen stelt in zijn werk “Therapies of Resistance? Yuta, Help-

seeking, and Identity in Okinawa”(2002) dat hoewel er opvallend weerstand tegen 

sjamanisme is waar te nemen bij psychiaters, (en bij Okinawanen over het algemeen) de 

grondhouding tegenover sjamanisme toch langzaam maar zeker verandert. Terwijl vele 

psychiaters enerzijds cynisch blijven inzake de „zogenaamde‟ therapeutische waarde van een 

consultatie met een yuta, is er anderzijds sprake van een groeiende erkenning dat dergelijke 

consultaties een kalmerend effect kunnen hebben op de patiënt. Soms worden yuta zelfs 

opgeroepen om cliënten aan te moedigen psychiaters of verplegers te blijven opzoeken en de 

voorgeschreven behandeling te blijven verder zetten, indien dit noodzakelijk wordt geacht. 

Een kleine minderheid van de psychiaters probeert om de socioculturele en therapeutische 

implicaties van sjamanisme te vatten om zo hun relatie tot de patiënt te verbeteren. Alhoewel 

men geenszins sjamanisme kan aanvaarden als waardig alternatief voor hun eigen medische 

kennis en kunde, erkennen sommige psychiaters meer en meer dat socioculturele effecten 

kunnen meetellen in het diagnosticeren en het behandelen van mentale aandoeningen in 

Okinawa.  

Zowel yuta als psychiaters hebben getracht hun beroep zorgvuldig af te bakenen. Doordat 

patiënten echter de afgebakende grenzen gaan overschrijden, worden beide types van 

specialisten nagenoeg gedwongen om beider vakkundigheid te erkennen en te ondersteunen. 

Waar psychiaters meer en meer vertrouwd raken met ideeën van cultuurgebonden 

gemoedstoestanden (syndromen), blijven yuta echter hun diensten ter beschikking stellen 

ongeacht tijd en plaats.
278

  

 

Shimoji Akitomo et. al onderzocht hoe sjamanistische en psychiatrische epistemologieën 

elkaar doordringen binnen het sjamanistische klimaat van de Miyako-eilanden; en dit vanuit 

het perspectief van medische antropologie. In dit pluralistisch klinisch netwerk maken 
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patiënten veelal gebruik van beide behandelingsstrategieën (zowel sjamanistische als 

biomedische healing). Beide behandelingsmethodieken vullen elkaar goed aan.
279

 Op de 

Miyako-eilanden is gebleken dat het kamidaari-syndroom -inleidende ziekte waarna men een 

sjamaan raadpleegt- wordt ingeroepen voor verschillende psychische aandoeningen. Tot de 

gebruikelijke symptomen die men interpreteert als kamidaari behoren ondermeer: fysieke 

zwakheid of ziekte, gebrek aan eetlust, auditieve en visuele hallucinaties, verstorende dromen, 

perioden van dissociatie,…
280

 Shimoji Akitomo wijst op de noodzaak van psychiaters om de 

sjamanistische context waarin het „cultuurgebonden syndroom‟ (gekoppeld aan een aantal 

duidelijke symptomen) opduikt te begrijpen. Hij pleit voor een combinatie van zowel een 

biomedische als antropologische beoordeling. Daar het kamidaari-geloof het klinische proces 

kan beïnvloeden, is het begrijpen ervan voor clinici een enorme hulp. 

 

6. Algemeen besluit 

 

Doorheen de jaren speelden vrouwen een belangrijke rol van betekenis in het „sjamanistische‟ 

Japan. Reeds in aloude geschriften fungeerden vrouwelijke sjamanen als medium om op die 

wijze in contact te kunnen treden met een hogere, spirituele wereld. Zowel in premodern als 

in modern Japan oefen(d)en deze vrouwelijke mediums een grote invloed uit; meestal tijdens 

periodes van sociale, culturele of politieke verandering.  

 

Bezetenheid bleek steeds een elementaire component om de rol van vrouwelijke sjamaan naar 

behoren te kunnen vervullen. Het was immers in haar bezeten toestand, al dan niet daartoe 

geïnduceerd, dat ze een communicatie op gang wist te brengen met spirituele wezens. Daaruit 

kon ze vervolgens bovennatuurlijke krachten putten om enerzijds voorspellingen (divinatie) te 

doen en anderzijds ziekten te genezen (healing). Daarnaast onderging ze mogelijks ascetische 

oefeningen om deze bovenmenselijke krachten nog makkelijker te kunnen opwekken.  
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De goddelijke roeping van authentieke, vrouwelijke sjamanen gaat vaak gepaard met 

ziektetekenen die aan hun cruciale, eerste bezetenheid voorafgaan. Deze symptomen blijven 

zolang aanhouden tot de vrouw haar roeping als ware sjamaan effectief aanvaardt. Toch zou 

ze in vele gevallen pas echt worden erkend als ware sjamaan indien ze haar bijzondere 

krachten daadwerkelijk kon bewijzen; meerbepaald wanneer het spirituele wezen dat haar  

bezat, gunstig gestemd was.  

 

Bezetenheid wordt vaak ook gerelateerd aan ongunstige, kwaadaardige geesten; voornamelijk 

vosgeesten of geesten van doden. Deze vorm van bezetenheid noodzaken in die gevallen de 

tussenkomst van een sjamaan voor een rituele uitdrijving. Onder invloed van esoterisch 

boeddhisme werd het vrouwelijk medium, bij dergelijke soort van rituelen, een passievere 

functie toegekend in combinatie met een boeddhistisch asceet.  

 

De zeer invloedrijke rol van vrouwelijke sjamanen werd vaak door de autoriteiten ingeperkt, 

met wederzijdse spanningen tot gevolg. Toch bleef het vrouwelijk medium duidelijk een 

prominente rol spelen in gebieden zoals Okinawa en Tôhoku; alsook bij charismatische 

stichteressen van nieuwe religieuze bewegingen.  

In Okinawa kan dit vrouwelijk sjamanisme niet worden losgekoppeld van de algemene, 

spirituele dominantie van vrouwen.  

   

Rekening houdende met de sociale context kan het sjamanistisch veruitwendigen in de 

Tôhoku-regio  (waar vooral blinde mediums bleken actief te zijn) alsook bij sjamanistische 

stichteressen van nieuwe religies, soms aanzien worden als een vorm van contestatie of een 

manier om erkenning te bekomen als sjamaan. 

 

Alhoewel bij het gebruik van de termen „sjamaan‟ en „sjamanisme‟ soms vraagtekens kunnen 

worden geplaatst en oorspronkelijke sjamanistische kenmerken soms verloren gingen, kan 

men algemeen stellen dat  vrouwelijke „sjamanen‟ in het Japan van vandaag nog enige impact 

hebben in relatie tot hulpverlening. Ze worden nog steeds geconsulteerd door allerlei 

hulpvragers, meestal in coëxistentie met de medische wereld.  
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Karakterlijst 

 

Aizenen     愛善苑 

Akita   秋田県 

Amami-Ôshima     奄美大島 

Amamikyo     アマミキュ 

Ame-no-uzume-no-mikoto                                                                                  天宇受売命 

Amaterasu-Ô-mi-kami                                                                                            天照大神 

Aomori         青森 

Arukimiko  歩き巫女 

Ayabe-shi                                                                                                               綾部市 

Chūai-tennô                                                                                        仲哀天皇 

Danjiki     断食 

Deguchi Nao     (1837-1918) 出口なお 

Deguchi Onasiburô     (1871-1948)                                                                     出口王仁三郎 

Fukuchiyama-shi                                                                                                    福知山市 

Ennin  (793 / 794 / 864 ) 圓仁  

Genja    験者 

Genjimonogatari   源氏物語 

Gishi (Chinees: Wei Chih)                                                                                           魏志 

Gomiso                                                                                                                       ゴミソ 

Goryô                       御霊 

Gyô                         行                                                                                                          

Hachijoujima  八丈島 

Hebigami     蛇神 

Hidachi  火断ち 

Hijiri   聖 

Himiko   卑弥呼 

Hiragana   平仮名 

Hi-watari  火渡り 

Hôgô   法号 

Hokkaido  北海道 

Hotokeoroshi  仏降ろし 

Izô Iburi (1833-1907)                                                                                     飯降伊藏 

Ichibei  市兵衛 
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Ichiko  イチコ 

Ikigami  生き神 

Ikigami shinkô   生き神信仰 

Inari  稲荷 

In-yô   陰陽、、 

Itako   イタコ 

Izanagi-no-mikoto     伊邪那岐命 

Jingû-tennô   神功天皇 

Jôdo-shû   浄土宗 

Joseigaku   女性学 

Kagura  神楽 

Kameoka  亀岡 

Kami  神 

kamitsuke  神憑け 

kamidaari  カミダーリ 

Kamigakari   神懸り 

Kaminchu   カミンチュ 

Kaminohito  神の人 

Kamioroshi  神降ろし 

Kamisama   神様 

Kamkakarya   カムカカリヤー (神が

かり屋) 

Kikoe ôkimi  聞得大君 

Kisei shûkyô  既成宗教 

Kitamura Sayo (1900-1967)  北村サヨ 

Kitsune-mochi  狐持ち 

Kitsune-tsukai  狐使い 

Kitsune-tsuki   狐付き 

Kôgyoku-tennô (594-661) 皇極天皇)
 

Kojiki   古事記 

Kokudachi  穀断ち 

Komori  籠もり 

Konkô-kyô  金光教 

Kotodama  言霊 

Konkô-kyô  金光教 
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Kuchiyose  口寄せ 

Kuchiyosemiko  口寄せ巫女 

Kûkai  (774 – 835) 空海     

Kuyô  供養 

Kyôha Shintô  教派神道 

Kyôsosama  教祖様 

Kyôto  京都 

Kyûshu  九州 

Mainichi shimbun  毎日新聞 

Makura no sôshi  枕草子 

Matsuri  祭り 

Mekura  目暗い 

Mikagura-uta  御神楽歌 

Miko  巫女 

miko kagura  巫女神楽 

Miko mai  巫女舞 

Miko mura  巫女村 

miyagi  宮城県 

Mizugori  水垢離 

munusu  ムヌス 

Moto no kami  元の神 

Nagaokakyô  長岡京 

Nakayama miki (1798-1887)  中山美希 

Nembutsu  念仏 

Nihon shoki  日本書紀 

Nikudachi  肉断ち 

Ningen  人間 

Norito  祝詞 

Nuru/noro  祝女 

Odori shûkyô  踊り宗教 

Ofudesaki  お筆先 

Ogamisama  オガミサマ 

okinaga-tarashi  息長帯比売 

Okinawa  沖縄 

Ômono-nushi  大物主 
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Ômotokyô  大本教 

Ômoto Aizenen  大本愛善苑 

Onakama  オナカマ 

Onmyôdô  陰陽道 

Onarigami  オナリガミ 

Onmyôdô  陰陽道 

Onmyôji  陰陽師 

Oshira-saimon  おしら祭文 

Osorezan  恐山 

Oyagami  親神 

Oyasama  おやさま 

Reikai-monogatari  霊界物語 

Ryukyueilanden Ryūkyū Shotō  琉球諸島 

Saimei-tennô (594 – 661) 斉明天皇 

Saimon  祭文 

Saniwa  沙庭 

Saniwahito  沙庭人 

Satsuma  薩摩 

Seifa utaki  斎場御嶽 

Sei shônagon  清少納言 

Shimokita-hantô  下北半島 

Shinerikyo  シネリキュ 

Shingon  真言 

shinke takari  ‟ 神経集り 

Shinkô shûkyô  新興宗教 

Shinto  神道 

Shiodachi  塩断ち 

Shô  尚 

Shô Hashi (1372 – 1439) 尚巴志 

Shugendô  修験道 

Shugenja  修験者 

Shûji   秀司 

Sjamanisme  シャーマニズム 

Sôka gakkai  創価学会 

Suigyô  水行 
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Sujin-tennô 97 – 30 < Chr. 崇神天皇 

Susano-o o no mikoto  須佐之男命 

takusen  託宣 

Tama  霊 

Tendai-shû  天台宗, 

Ten no Shôgun  天の将軍 

Tenri-ô-no-mikoto  天理王命 

Tenshô Kôtai Jingukyô  天照皇大神宮教 

Tôhoku  東北 

Torimono  取り物 

Tsugaro  津軽、 

tsukigamisama  憑き神様 

Tsukihi  月日 

Tsumi  罪 

Urami  恨み 

Ushitora-no-Konjin  艮の金神 

utaki  御嶽 

Wajinden  倭人伝 

Waka (in fukushima)  若巫女 

Waka gedichten  和歌 

Yamabushi  山臥 

Yamatai  邪馬臺 

Yo naoshi  世直し 

Yo no tatekae  世の立て替え 

Yôki gurashi  陽氣暮らし 

Yorigitô  憑祈祷 

yose-kaji  寄せ舵 

Yuta  ユタ 

Yutagari  ユタ狩り 

Zenbei  全米 
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