
DOJO KUN 

 

De dojo kun bestaat uit 5 richtlijnen en werd opgesteld door Gishin Funakoshi, oprichter 

van de Shotokan karate stijl.  De tekst bevat ethische richtlijnen voor het beoefenen van 

karate en – als je wil – voor het leven in het algemeen. 

 

De dojo kun wordt herhaald bij het einde van elke les nadat iedereen is gaan zitten 

(“seisa”) en komt ná 

de meditatie (“mokuso”- “mokuso yame”) 

en vóór  

het begroeten van de Shomen (“shomeni rei”) 

het begroeten van de Sensei (“Sensei rei”) en 

het groeten van elkaar (“otogai ni rei”). 

 

Dat gebeurt als volgt : 

 

De hoogste in graad kondigt eerst luid aan met de woorden “dojo kun”. 

Vervolgens spreekt hij de 5 zinnen één na één uit. 

Elke zin begint met het woord “hitotsu” (de “u” op het eind spreek je bijna niet uit, 

het klinkt dus als “hitots”) en eindigt met “koto”. 

 

“Hitotsu”  betekent : “ten eerste” (dit wordt bij het begin van elke regel herhaald om 

aan te geven dat elke regel even belangrijk is). 

 

“Koto” betekent “ding” en wordt in de Japanse spraakkunst gebruikt als verbinding 

tussen de diverse regels. 

 

Na elke zin herhaalt de groep samen de zin in het Japans. 

De Nederlandse vertaling wordt niet uitgesproken, ze dient enkel als verklaring.  Op die 

manier weet je ook wat je zegt.   

 

Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto. 
Streef naar perfectie van het karakter 

 
Hitotsu! Makato no michi wo mamoru koto. 
Bescherm en verdedig het pad van de waarheid 

 

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto. 
Cultiveer de geest van de inspanning. 

 

Hitotsu! Reigi o omonsuru koto. 
 Heb respect voor de principes van de etikette 

 
Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto. 

Hoed je voor geweldadig gedrag 
 

Onthoud :  

Ongeacht wanneer je de dojo kun uitspreekt, 
of in welke taal je het ook zegt,  

doe het altijd met trots en overtuiging. 
 

 
 


