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Karate van Yoshikazu KAMIGAITO Sensei : door Jean-Maurice HUARD 
 

Deel 1 

 
We beelden ons in dat het bestaan van de wereld plaatsvond wanneer onze ogen zich 
geopend hebben. We hebben de indruk de wereld geschapen te hebben door bewust te 
worden van haar bestaan; anders gezegd, dat het met name ons bewustzijn is dat haar leven 
heeft gegeven; of ook, dat de wereld geen verleden had vóór ons en dat ze geen betekenis 
had totdat we ze konden begrijpen. 
 
Dat geldt ook voor karate: het leek me maar te bestaan vanaf de dag dat ik ze ontdekt, 
beoefend en overdacht heb. De rest had en heeft nog steeds geen betekenis; het is een 
chaos van haatgevoelens, wedijver en machtsstrijden tussen scholen, stijlen, personaliteiten 
en belangen. 
 
De geschiedenis van onze groepen is begonnen net voor ik begon. Ik ben er eerder een 
bevoorrecht getuige van dan een echte acteur in. Later heb ik niet de rol gespeeld die men 
zich ingebeeld heeft. Het gerucht heeft de ronde gedaan dat ik naar Japan ben geweest om 
een Meester te zoeken die de twisten tussen de groepen kon bedaren en een richting kon 
geven aan ons werk. Welnu, ik ben zelfs niet de eerste persoon die een ontmoeting heeft 
gehad met Meester Kamigaito, ik ben hem niet gaan halen in Japan, noch aan de luchthaven. 
De serieuze student die ik toen was, broste geen lessen, zelfs niet voor een gebeurtenis van 
een dergelijk belang. Het leek me dat mijn plaats niet daar was.  
Maar legenden worden even snel geboren als geruchten; we verlangen naar het wonderlijke. 
 
Men zou waarschijnlijk de redenen voor de komst van de meester niet begrijpen indien men 
de geschiedenis niet kent van de eerste kern van ‘beoefenaars’ (dat was het woord dat de 
Japanners indertijd gebruikten). Ik ken die langs geruchten en door er zelf bij te zijn.  
 
In het begin was er Luik. Een van mijn vrienden die begonnen was met de studie van het 
karate, had me gezegd dat de lessen gegeven werden door een Japanner, Meester Kojima 
van de Wado-Ryu school. Ik was zeer ontgoocheld want volgens wat ik gelezen had, was de 
enige echte goede karate, de orthodoxe karate waarvan alle andere stijlen slechts 
jammerlijke varianten waren, deze van de Shotokan school. Ik dacht dat mijn vriend de 
verkeerde weg had ingeslaan. 
 
Na enkele maanden, aanvaardend om bij gebrek aan Shotokan genoegen te nemen met 
Wado-Ryu, nam ik de gelegenheid te baat om een speciale training van drie dagen bij te 
wonen: eerste ontmoeting met een Japanse meester. Door hier een geluid, daar een 
gerucht, elders een souvenir, een ontgoocheling, of zelfs reeds een begin van een legende 
bijeen te sprokkelen heb ik de eerste dojo-roddelpraatjes vernomen. Meneer Kojima was 
naar Luik gekomen, zei men, om er een verhandeling in toegepaste economie te maken en 
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ook om zich terug te trekken van de afmattende zorgen die zijn ambt met zich mee bracht 
(men vertelde dat hij professor was). Verder ging het gerucht dat hij 6e dan kendo en 7e dan 
karate was.  
Voor ons volstond het dat hij Japanner was; dat hij toen bovendien de 
verantwoordelijkheden, de diploma’s en de ‘dan’ droeg, maakte hem een man om na te 
volgen. Het leed geen twijfel dat meneer Kojima ons de beheersing van het karate zou 
bijbrengen, wat als je twintig jaar bent ongeveer alles wilt zeggen wat je maar kunt dromen 
(roem, geld, macht, succes bij de meisjes, en natuurlijk zoiets als satori).  
Meteen al had ik een soort onvoorwaardelijk respect voor hem. Dat was, leek het, de 
ingesteldheid die een Japanse meester verwachtte van een leerling.  
Maar ik vergiste me: ofwel was meneer Kojima geen meester, ofwel betekenen de woorden 
‘eerbied’, ‘respect’, ... helemaal niet hetzelfde in Japan als hier. 
Nog een tekortkoming van hem was dat hij in Luik woonde. Buiten de speciale trainingen 
zagen wij hem nauwelijks te Leuven. Ook heb ik hem slechts nu en dan ontmoet. 
In Leuven bestond er een zeer kleine groep studenten, bijna allen buitenlanders, die het 
karate in België waren beginnen leren: drie Japanners, een Spanjaard, een Zwitser, een 
Colombiaan, een Amerikaan, een Indonesiër, een Cap-Verdiër, een Belg (en dat was ik niet). 
De trainingen vonden plaats in een zaal dicht bij de Oude Markt, elke week uitgezonderd 
tijdens de vakantie. Toen was er in Leuven niets stabiel of georganiseerd: na de vakantie, 
tijdens dewelke ik me had laten aanspreken door het karate, kwam ik een van de drie 
Japanners tegen die, zoals uit alles bleek, de groep in Leuven leidde. Er was niets voorzien 
voor het vervolg van de trainingen maar geleidelijk aan werd alles georganiseerd en zijn we 
beginnen trainen onder de technische leiding van de drie Japanners.  
Voor het einde van zijn jaar afwezigheid van de universiteit, nam meneer Kojima contact op 
met meneer Kôno, die zich in pas in Europa had gevestigd (toen nog in Amsterdam), om hem 
te vragen de Belgische clubs onder zijn hoede te nemen. De groep in Leuven had 
ondertussen veel aan belang gewonnen en het was van toen af, waarschijnlijk door de 
aanwezigheid van de Japanners in Leuven, dat meneer Kôno de trainingen kwam geven in 
Leuven.  
Meneer Kôno maakte nog een sterkere indruk op ons dan meneer Kojima: zijn karate was, 
net als zijn gestalte, spectaculair. Hij kwam hier toe met een diploma van architectuur en 
kwam zijn eigen import-export onderneming oprichten in Europa. Daar hij steedselegant 
gekleed was en hij zeer snel reed met een wagen van een prestigieus merk, was hij, nog 
meer dan meneer Kojima, de incarnatie van alles wat we wilden worden: het imago van de 
onoverwinnelijkheid, van elegantie, van rijkdom, van veroveringsdrang maar ook van het 
spectaculaire. En omdat hij dat allemaal deed hadden wij ook het recht dat te doen. Helaas 
had hij dezelfde fout van meneer Kojima: we zagen hem steeds minder; we moesten steeds 
alleen werken.  
 
Meneer Kôno superviseerde onze trainingen. Tsuyoshi Nakahara, de ziel van onze groep, had 
gedaan met zijn studies. Voor zijn vertrek had hij ons beloofd dat hij iemand zou zoeken in 
Japan die onze trainingen in Leuven en zelfs in België kon begeleiden. Maanden en jaren 
gleden echter voorbij; We begonnen te denken dat het professionele leven Nakahara wel erg 
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moest opslorpen om hem te verhinderen zijn belofte na te komen. We vervolgden onze 
trainingen nog steeds zonder vaste referentie en zonder een echte meester.  
Totdat op een lentedag, Kôda, die per briefwisseling in contact bleef met Nakahara, een 
eerste brief ontving waarin er sprake was van een jonge meester die overwoog om naar het 
buitenland te trekken om karate te beoefenen. Het scheen een karateka te zijn die 
gesolliciteerd had naar een post als toezichthouder in Afrika en die door een 
gezondheidsprobleem uit de selectieproef verwijderd was.  
 
Iets later kreeg Kôda een brief van de jonge karateka: hij weidde uit over zijn Afrikaanse 
projecten om tenslotte stil te staan bij de evolutie van het Japanse karate; de nieuwe trends 
in de competitie schenen hem niet meer tevreden te stellen. Koda was zeer verwonderd 
over de ernst van zo een jonge meester. Iemand die de evolutie van het karate zo beschreef, 
was het zeker waard om te ontmoeten. In zijn ogen was karate niet zomaar tijdverdrijf. Dit 
was de eerste indruk die de toekomstige meester op ons gemaakt heeft en het was de goede 
indruk. Zijn naam was Kamigaito.  
 
Een jaar voor het einde van mijn studies kregen we meer duidelijkheid: de kandidaat meester 
ging komen. Het toeval wou dat ik een jaar ervoor de studie van het Japans aangevat had. Ik 
zou vlug begrijpen dat ik toen een fijne neus had. Als ik me goed herinner, is meneer 
Kamigaito hier uit Japan aangekomen in het begin van de herfst van ‘72. Eerst verbleef hij in 
de universiteitsstad dicht bij het Sportkot, vervolgens is er hem vlug een verblijf gevonden in 
Ter Bank, dicht bij het laatste kruispunt van de expressweg die naar de autosnelweg naar 
Leuven leidt. De rest zijn anekdoten. Enkele onder ons zijn naar de luchthaven gegaan om de 
nieuwe meester te ontvangen. Tegen de middag, na de cursussen van de voormiddag, was 
het voorzien dat ik me zou voegen bij de hele groep in de universiteitsstad, waar ik de 
meester zou ontmoeten.  
De eerste die ik op de campus tegenkwam had, als hij over de meester sprak, een vreemde 
houding die me een onbehaaglijk gevoel gaf. Het was haast onmogelijk te achterhalen wat hij 
dacht: hij had vooral een ironische terughoudendheid in zijn manier van uitdrukken; van 
respect geen spoor: de nieuweling maakte geen grote indruk. Een ander lid van de groep die 
we op de trappen tegenkwamen en die gekend stond voor zijn bijtende stijl en stoutmoedig 
praat, scheen nog minder overtuigd dan de eerste. Ik hield me voor dat deze idioten een 
echte meester niet naar waarde wisten te schatten en dat het tijd was dat hij werd benaderd 
door een echte leerling. De kamer waar iedereen was samengekomen, was warm en rokerig. 
Er waren stoelen in alle hoeken, mensen zaten op het bureau en op het bed. Niemand stak 
uit boven deze massa; was het mogelijk dat er zich een meester bevond tussen deze bende ?  
 
Kôda gaf ons een plaats; er heerste een ongemakkelijke stilte. Ik voelde dat, wat de reden 
daarvoor ook mocht zijn, de onderwerpen van conversatie reeds uitgeput waren en dat men 
niet meer wist welke vraag te stellen. De vertwijfeling en het gevoel van onbehagen waren 
voelbaar. Al vlug begreep ik dat de nieuwe meester geen Frans en zelfs geen Engels sprak. 
Koda speelde vertaler. We konden Duits proberen want de meester had dat gestudeerd aan 
de universiteit. Hij kon zelfs volledige pagina’s citeren van Rilke en van Heine. Maar in de 
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mengtaal die ik hoorde kon ik nauwelijks Duits verstaan. Jan Van Dooren, die Duits kende, 
was even verveeld hiermee als ik. Zijn pogingen om in het Duits te converseren strandden 
zeer vlug. Onze ontreddering sloeg om in ongerustheid.  
Hoe gingen we praten met hem als Koda weg ging ?  
Tezelfdertijd viel me een detail van zijn fysiek op: de vorm van zijn vuisten. Hij moest veel op 
een makiwara geslaan hebben.  
Dan was er sprake van vermoeidheid en van tijdzones. Kortom, we moesten de jonge 
meester laten rusten.  
Er werd afspraak gemaakt voor woensdagtraining.  
 
Het gezicht van Kôda was veelzeggend over het oordeel van de meester. Ik had de indruk dat 
we hem niet konden overtuigen en dat de manier waarop we onze Gyazuki-notsukkomi 
deden er een definitieve bevestiging van was. Het was duidelijk: karate was ontoegankelijk 
voor mensen zoals wij; wat wij deden als oefening had niets te maken met karate. Ik vraag 
me zelfs af of op het eerste zicht onbetekenende details, zoals de manier van groeten, 
stappen, het knopen van onze gordel, ons gedrag in de zaal, of het zomaar stoppen zoals 
wanneer we ziek of vermoeid waren, niet evenzeer tekenen waren dat we er nooit iets 
zouden van begrijpen.  
Hij vroeg om te vechten met een van ons; als gevolg van het spel van het mekaar naar voor 
duwen en van de ontwijkende blikken die zich voordoen, telkens er aan een groep iets 
nieuws voorgesteld wordt, werd ik naar voor geduwd. Van het vervolg herinner ik me bijna 
niets meer. Ik was zeer gespannen en had, zoals iedereen in die tijd, geen ervaring in het 
reële gevecht. Veel later heeft de meester me verteld dat ik hem op de keel geslaan heb; hij 
was er sterk door verrast en had er veel over nagedacht.  
Indien ik jonger was geweest en me bewust zou geweest zijn van dit incident zou ik er 
misschien ijdelheid en zelfgenoegzaamheid aan overgehouden hebben. Ik had me er kunnen 
op beroemen deze man geraakt te hebben die men ons in de maag gesplitst had als meester. 
Misschien zelfs had ik, in de lijn van mijn vorige ervaringen, gezegd dat de Japanners ons 
enkel het hoofd op hol wilden brengen met hun gevechtskunsten, hun ikebana, hun bonsaïs; 
dat hun enige bekommernis was om wraak te nemen op wij die hen hadden vernederd 
tijdens de laatste oorlog; dat economie en cultuur hun wapens waren; dat ze snobistisch 
waren met hun zen, hun satori en al hun rommel; dat de generatie van oude meesters van 
vroeger uitgestorven was en dat men ons nu karate en Toyota’s verkocht.  
Nochtans was er bij Meester Kamigaito een verbijsterende oprechtheid die me in de war 
bracht. Hij was zeer verschillend van de jonge arrogante Japanners die ik tot dan toe gezien 
had. Wanneer hij over karate sprak, scheen hij zeer precies te weten wat hij wou zeggen. Uit 
de paar conversaties die Koda vertaalde, scheen hij veel serieuser dan al degenen die we tot 
dan gekend hadden. En nochtans vond iedereen hem bizar. Men keek hem spottend aan. 
Om tegenstrijdig te zijn en waarschijnlijk door mijn religieuse opvoeding (in de lessen 
godsdienst tijdens mijn jeugd zei men dat verdrukking -of enkel tegengesteldheid- een 
aanwijzing waren dat men de goede weg volgde) dacht ik het bij het rechte eind te hebben 
omdat ik tegenstand ondervond. Tenslotte hadden we -letterlijk- wanhopig nood aan een 
meester. Vijf jaar training met, nu en dan, verwarde uitleg, spectaculaire demonstraties of 
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ontgoochelende publicaties hadden ervoor gezorgd dat ik begon te twijfelen. Een gele huid 
hebben voldeed niet meer om me de les te spellen. Ik had begrepen dat, ook op dat vlak, 
gemakzucht naar nergens leidde. Dat men in het openbare leven veel mooipraters 
tegenkomt en dat indien deze meester zou willen erkend worden hij er niet zou in slagen 
door tot tien te kunnen tellen. Het kleine boekje van Eugene Herrigel dat ik pas gelezen had, 
citeerde als kwaliteit van de beginner in Japan een respect voor de Meester, die boven alle 
kritiek staat. Maar het zei niets over de manier om een meester te kiezen. Ik wou me niet 
meer laten beetnemen. Respect, dat zou men moeten verdienen.  
Niet lang daarna begon meneer Kamigaito, die we vanuit een bijna politieke noodzakelijkheid 
meester noemden, les te geven. Koda, die het te druk had met zijn studies en de 
ongemakken van zijn leven als student zonder beurs, liet ons zo goed en zo kwaad als het 
ging onze plan trekken met hem. Nu moest ik alle mogelijkheden van het weinige Japans dat 
ik kende zo goed mogelijk aanwenden.  
Tijdens de eerste les moesten we enkel kihon herhalen. De tweede les deed hij ons de Pinan 
overlopen. Vervolgens was het de beurt aan Ku-Shan-Ku en tenslotte vroeg hij me om 
Naihanchi te doen omdat Koda hem verteld had dat ik veel op deze kata geoefend had.  
Elke keer deden we onze uiterste best en ondanks alles zag onze karate er niet slecht uit. 
Toch was het iets totaal anders dan wat de meester kende; het had er niets mee te maken.  
Ik heb lang de indruk gehad dat de meester slechts korte tijd bij ons wou blijven, dat hij onze 
kansen afwoog; en het leek zo afgesproken te zijn. Aan de manier waarop ik hem vertwijfeld 
het hoofd zag schudden en hem zachtjes verbaasde commentaar zag mompelen, dacht ik dat 
hij zeer geschokt was. Hij leek zich af te vragen hoe het mogelijk was om karate te beoefenen 
zoals wij deden. Hij had zich duidelijk nooit ingebeeld dat men dezelfde naam kon geven aan 
zo een verschillende zaken. 
Onze karate droeg niet weinig bij tot zijn gevoel van ontheemd zijn: in dit domein dat hij 
goed kende, kon hij zien hoe verschillend we waren. Ik dacht dat hij naar Japan zou 
terugkeren als zijn toeristenvisum zou vervallen of wanneer Kôda er vandoor zou gaan. Men 
voelde zijn verbijstering en soms zijn ontsteltenis; Hij vond geen gezamelijke raakpunten 
tussen onze werelden. 
 
Enkele kleine anekdotes uit die periode zijn me bijgebleven:  
Proberend om zich in onze gewoontes in te werken vroeg hij ons om ons te verdelen in 
beginners en gevorderden. Allen dachten we eerder gevorderd te zijn. We waren tenslotte 
de oudsten en we droegen tenslotte een bruine gordel. Zoals gewoonlijk waren er zij die 
beweerden hun bruine gordel thuis vergeten te hebben, zij die zeiden hem in een andere 
club gekregen te hebben en zij die de kans wilden benutten om nieuwe technieken, die de 
meester ons zonder twijfel ging onderwijzen, te leren.  
Stomverbaasd is de meester toen blijven staan voor de uitgedunde beginnersgroep. Dat we 
van de gelegenheid gebruik maakten om ons als gevorderden te beschouwen was 
onbegrijpelijk. Terwijl nieuwe of nooit vertoonde technieken te leren onze aspiratie was, zou 
iedereen in Japan, tijdens een gelijkaardige situatie, bij de groep van de beginners gaan staan 
om de basisoefeningen te kunnen uitdiepen.  
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Op een dag had een kleine student uit Ivoorkust de meester brutaalweg aangesproken met 
de vraag om nieuwe technieken aan te leren. De meester vroeg hem of hij Ku Shan Ku kende 
en onze medeleerling toonde hem dat hij ze kon. Men hoorde de meester zachtjes in zichzelf 
praten; het was nooit bij hem opgekomen dat men kwantiteit aan technieken kon 
beschouwen als een teken van kwaliteit.  
 
Op een dag vroeg de meester kortaf aan een van ons om hem met volle kracht aan te vallen. 
Zelf viel hij niet aan maar hield stand en forceerde zijn tegenstander naar achter te gaan. Zijn 
elleboog en zijn voorarm waren volledig bebloed. Iemand liet zich zonder na te denken 
ontvallen dat de meester wel bang leek te zijn. Deze opmerking werd aan de meester 
gerapporteerd waarop hij in een enorme colère schoot en waarbij hij meermaals uitriep: “Ze 
begrijpen er helemaal niets van!”.  
 
Niet lang erna plaatste een gevecht hem tegenover een van de grootste spotters. Ik herinner 
mij dat toen de meester hem lichtjes sloeg op de linkerkaak, ik een geluid hoorde dat 
vergelijkbaar is met dat van een eierschaal die barst. De volgende dag kwam deze student, 
die dicht bij me woonde, me opzoeken om me raad te vragen: bij het snuiten van zijn neus 
zwol zijn kaak op. Röntgenfoto’s toonden een gebroken jukbeen aan. Er werd al minder 
gelachen zonder nochtans overtuigd te zijn. Ondertussen hadden we horen spreken van een 
competitie (misschien zelfs een Europees kampioenschap Wadô Ryû) te Amsterdam. Andere 
groepen hadden horen spreken van de aanwezigheid van een jonge meester in Brussel. 
Sommigen hadden zelfs, zonder succes, geprobeerd hem voor hun zaak te winnen en zo een 
officiële, maar natuurlijk exclusieve, Belgische delegatie samen te stellen. Het was verleidelijk 
een jonge Japanner op te voeren en zodoende de orthodoxie in de Wadô Ryû school in 
België te definieren of -nog dwazer- een monopoliepositie in te nemen.  
Tot dan toe had ik nooit gedacht dat het Mercantilisme in de wereld van de gevechtskunsten 
zo sterk zijn intrede had gedaan.  
 
Dit was dus de psychologische context waarin de competitie zich zou afspelen. Op de 
bewuste dag waren wij te Amsterdam als toeschouwers. Er was een zeer bizarre, nogal 
onbeschaafde menigte aanwezig. De competitie had veel weg van een kermis. De 
organisatoren, gekleed als bookmakers, paradeerden door de zaal en de jonge Japanners van 
het team uit Londen waren er niet beter op.  
 
De weinige meesters die ik kende spraken hartelijk met mekaar terwijl ik ze afzonderlijk veel 
slecht over mekaar had horen zeggen. Meneer Suzuki probeerde zo maar onze jonge 
meester in zijn groep aan te werven door hem verschillende wedstrijden te doen arbitreren. 
Meneer Kôno is lang met hem komen praten om hem voor zijn zaak te winnen. Beiden 
echter hadden verloren moeite gedaan: meneer Kamigaito wou zien hoe men, hier op dit 
niveau, karate beoefende, voordat hij zich verder zou engageren. Hij zou waarschijnlijk veel 
geld en roem geoogst hebben door zich aan hen te verbinden, maar zo zag de meester het 
niet.  
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Veel later heeft het lezen van een van zijn boeken me doen begrijpen dat hij gekomen was 
om raad te vragen aan zijn voorgangers in Europa en dat hij veel illusies verloren had over 
wat er hier mogelijk was.  
Wij waren vooral aangetrokken door de spectaculaire demonstraties die al de meesters 
gaven. Meneer Kamigaito echter, was enkel geïnteresserd in de gevechten en maakte 
opmerkingen die ik praktisch niet begreep. Nochtans had hij de grenzen van mijn 
woordenschat voldoende verkend om geen woorden te gebruiken die ik niet begreep. Mijn 
kennis van het Japans was er niet de enige oorzaak van; ik wist niets af van het gevecht. De 
meester was zeer verbaasd van onze manier van zien. Dat wij interesse hadden voor die 
kermistoestanden ontging hem. Nochtans probeerde hij met al zijn wilskracht om te 
begrijpen wat er gebeurde, wat wij dachten, waarom we zo reageerden, hoe zijn 
landgenoten zich redden in een zo vreemde wereld als de onze.  
 
Na de kompetitie in Amsterdam leek de meester een moment van intense ontreddering door 
te maken. Gedurende verschillende weken scheen hij diep te denken; voelde hij zich 
verslaan? We hebben het nooit geweten.  
Tot dan toe had hij in de universiteitsstad gewoond. Het moment om een meer permanent 
verblijf te vinden was gekomen. Een van ons vond voor hem een kamer in de residentie Ter 
Bank, dicht bij de expressweg die leidt van de autosnelweg naar Leuven. Daar werd hem een 
basismeubilair verschaft. Deze verandering was op zich al een eerste stap naar meer 
autonomie. Vervolgens waren er de Franse lessen te Leuven en het begin van de trainingen 
aan de universiteit. In die tijd waren de trainingen gescheiden: een trainer voor de beginners 
en een andere voor de gevorderden; de Meester. Er was dus concurrentie tussen beide en 
de situatie was niet eenvoudig voor wie geen Frans sprak.  
Dankzij de trainingen die hij ook in de stad en buiten Leuven gaf, begon zijn invloed zich 
echter te doen voelen… 
 
Om te volgen…. 

Jean-Maurice HUARD 
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