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Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi
Miyamoto Musashi (Japans: 宮本  武蔵 ) (1584-1645)
was een legendarische Japanse samoerai. Zijn volledige
naam, Shinmen Musashi No Kami Fujiwara No
Genshin, geeft zijn adellijke afkomst en geboortegrond
aan. Musashi is een gebied ten zuidwesten van Tokio. De
overlevering vertelt dat hij op 13-jarige leeftijd een duel
tegen de samoerai Arima Kihei van de Shinto Ryu school
voor krijgskunde won. Hierna werd hij een
Ronin(zwaardvechter zonder meester of krijgsheer) en
belandde tot zes maal toe in een oorlog. Het meest
bekende duel had Musashi in 1612 met Sasaki Kojiro.

Op 50-jarige leeftijd vestigde Musashi zich.

Aan het eind van zijn leven schreef hij het werk Go Rin No
Sho, Het Boek van Vijf Ringen (ISBN 9789069635262)
waarin hij kenjutsu en strategie uitlegt in 5 hoofdstukken
die als titel de elementen - water - wind - vuur - aarde -
leegte - hebben.

Musashi staat bekend als 'Kensei' (Zwaardheilige).

In het werk Moesasji van Josjikawa (ISBN 90-225-1259-2)
wordt vanuit het perspectief van Musashi een algemeen
tijdsbeeld van Japan gegeven. In deze roman zegt men dat zijn naam Shinmen Takezo is; na drie
jaren van bezinning in een spooktoren wordt zijn naam veranderd in Miyamoto Musashi, Miyamoto
naar zijn geboortestreek, Musashi is een andere manier om zijn naam (Takezo) uit te spreken.

Miyamoto Musashi:

De strategie van de samoerai - Miyamoto Musashi ISBN 90-6350-017-3

Iwami Toshio Harukatsu, Hyoho Niten Ichi Ryu, 11e opvolger van Miyamoto Musashi:

“Wij dienen zwaarden middels onze ziel te hanteren”[dode link], Karate-Bushido 2011.02, ed.
Européenne de Magazines
De principes van Musashi[dode link], Dragon n°13, January 2006, ed. Mathis ; French original
text: Les principes de Musashi
De lessen van Musashi – eerst filosofie[dode link], Dragon n°7, January 2005, ed. Mathis ; French
original text: L’enseignement de Musashi est d’abord une philosophie

Kenjutsu

Miyamoto Musashi, Hyoho Niten Ichi Ryu
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Zie de categorie Miyamoto Musashi van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit
onderwerp.

Overgenomen van "https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miyamoto_Musashi&oldid=56478915"

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Commons-logo.svg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Miyamoto_Musashi#mw-subcategories
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Commons
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Miyamoto_Musashi&oldid=56478915

