
  
 

De Legende van Izanagi en Izanami - De schepping van Japan- E 
 
De hemel, een oneindig uitgestrekte witte vlakte, zo wit als melk - vandaar dat zij later de 

Melkweg genoemd werd - werd eens bewoond door de goden. 

 

Zij lijken op ons, mensen, maar zij zijn veel machtiger, groter, sterker, lichter en ook veel 

mooier. Zij lopen niet, maar zweven, en zij hebben geen behoefte aan voedsel en drank, aan 

rust en slaap, zoals de aardse stervelingen. Deze laatste bestonden toen trouwens nog niet, 

want er was nog geen vaste aarde, maar alleen een woeste en onstuimige zee. 

 

Op een onvergetelijke dag kwamen de oudste goden op de Melkweg bijeen en besloten om de 

wereld te scheppen. Was het omdat zij hun volmaakt bestaan te eentonig begonnen te vinden, 

of verlangden zij naar wezens die op hen geleken en die zij konden liefhebben en met hun 

zorgen omringen? Waarschijnlijk was het om beide redenen. 

 

In ieder geval droegen zij twee jonge godheden op om de wereld te scheppen en deze met hun 

nakomelingen te bevolken. Het waren Izanagi, een god met een lange baard en een krachtige, 

forse gestalte en de jeugdige en knappe godin Izanami, wier rank lichaam in een lang wit kleed 

was gehuld. 

 

"Izanagi en Izanami, wij dragen U op de aarde te vormen en met elkaar te trouwen, zodat wij 

ons kunnen verlustigen in de aanblik van Uw kinderen en kindskinderen. Bemint elkaar en 

vermenigvuldigt U! Wij beloven dat jullie mooie kinderen zult krijgen." 

 

De twee godheden namen deze eervolle opdracht dankbaar aan. Zij dankten de goden, gaven 

elkaar een hand en vertrokken. Izanagi hield zijn gouden lans, versierd met edelstenen, in de 

hand en Izanami keek bewonderend naar hem op. Na een tijd kwamen de twee godenkinderen 

bij een wonderlijke brug. Het was een halve cirkel die zich naar alle kanten uitstrekte zover 

het oog kon reiken. Deze regenboog bevatte alle kleuren die maar denkbaar waren, van 

dieppurper tot felrood, met alle kleurschakeringen ertussen. Op het hoogste punt van deze 

boog hielden de godenkinderen een ogenblik stil en keken naar beneden. Onder hen bruiste de 

onmetelijke zee in eindeloze deining. Boven de azuurblauwe golven dartelden witte 

schuimkoppen. Langzaam daalden zij over de regenboog naar beneden af. Izanagi dompelde 

zijn speer in het zilte nat en bewoog hem heen en weer. Hij sprak daarbij: "Koworo! Koworo!" 

En zie, er gebeurde een wonder! Toen Izanagi zijn lans terugtrok, droop er dik schuim vanaf, 

dat zich op het water vasthechtte, zich uitbreidde en steviger werd. Het was de eerste aarde die 

zich onder de hemel vertoonde. Weliswaar was het een klein eiland, maar het was stevig 

genoeg om erover te lopen. Zo werd het eiland Onogoro-jima geboren, het oudste eiland van 

Japan. 

 

Gracieus als meeuwen die op een rots neerstrijken, zweefden Izanagi en Izanami naar 



  
 

beneden en zetten zich op het eiland neer. Wat een vreugde was het voor hen als eersten op 

aarde te mogen verblijven. Izanami scheen de wereld der goden vergeten te zijn en richtte 

haar stralende ogen op het knappe gezicht en het gespierde lichaam van haar metgezel. 

 

"Zullen wij nu gaan trouwen?" stelde zij voor. Haar glimlach werd door de glimlach van 

Izanagi beantwoord en uit hun ogen sprak dezelfde tederheid en dezelfde hartstocht. 

 

"Laten wij elkaar beminnen en voor een nageslacht zorgen," sprak het meisje. En de beide 

godenkinderen verenigden zich met elkaar. Vol ongeduld wachtten zij op hun eerste kind. 

Maar wat een teleurstelling; het leek helemaal niet op hen! Izanami had een monster gebaard 

dat op een grote bloedzuiger leek. Zij waren zo diep geschokt dat zij er niet naar wilden kijken. 

Uit twijgen vervaardigden zij een bootje, legden het wezen erin en lieten het met de stroom 

wegdrijven. Het tweede kind werd opnieuw een teleurstelling. Het leek op een grote kwal, en 

de ouders lieten het liggen waar het ter wereld was gekomen. Wanhopig besloten zij om de 

goden uitleg van dit raadsel te vragen. 

 

"Waarom hebben wij geen mooie kinderen gekregen, zoals ons beloofd was?" vroeg Izanagi. 

 

"Het is de wil des hemels!" antwoordden de goden. "Volgens de regels van de schepping moet 

de man de vrouw ten huwelijk vragen en niet omgekeerd. Izanami heeft het eerst gesproken 

en daarom is dit ongeluk over jullie gekomen. Ga naar de aarde terug en denk aan wat wij 

gezegd hebben!" 

 

Het jonge paar wist niet wat zij hierop moesten antwoorden. Zij bogen het hoofd en verlieten 

de hemel om weer naar de aarde terug te keren. Daar aangekomen, durfde de godin haar 

gemaal niet meer in de ogen te zien, noch tegen hem te spreken. Toen Izanagi merkte dat zijn 

vrouw zich zo schuldig voelde, kreeg hij diep medelijden met haar en zei: "Geliefde, het is jouw 

schuld niet! De goden hebben ons niet van tevoren ingelicht en ik mag mij even schuldig 

gevoelen." De jonge god keek met welgevallen naar de bekoorlijke gestalte van zijn vrouw. Hij 

zag hoe verdriet haar blik verduisterde en hoe haar mond gesloten bleef. Langzaam boog zij 

het hoofd, terwijl er een paar tranen uit haar ogen drupten. Izanagi sloeg zijn armen 

beschermend om haar heen en weer verenigden zij zich. 

 

Hun gehoorzaamheid aan de goden werd beloond, maar heel anders dan zij gedacht hadden. 

Zij kregen kinderen en het werden de mooiste kinderen ter wereld: de Japanse eilanden met 

hun rotsen en hun bergen, hun beekjes en rivieren, hun pijnbomen en kersenbomen. En toen 

de schepping van deze eilanden voltooid was, verschenen ook de dieren en de mensen. Alles 

wat er op de Japanse eilanden groeit en leeft, zijn kinderen van Izanagi en Izanami. 
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