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Karate van Yoshikazu KAMIGAITO Sensei : door Jean-Maurice HUARD 
 

Deel 3 

 

In deze periode van aarzelend zoeken liet Meester Kamigaito ons verschillende technieken 
uitproberen. Van toen dateren de bewegingen van het Nippon Kempo, de kennismaking 
met Sanchin en Tenshô Katas, het uitproberen van Sei-en-chin, het gebruik van de 
houdingen en de basisoefeningen van Sumo, de ontwijking met behulp van Kaïshin, die hij 
gebruikte om ons nog eens, tot onze grote schade en schande, te bewijzen dat wij niets 
wisten. 

 

Hij had het over Seiran en Sôran, verschillende ontwijkingen als Tesabaki, Ashisabaki en 
Taisabaki; over de diepgang van de traditionele Japanse kunsten in tegenstelling met de 
uitgebreidheid van de Chinese kunsten; over de schande veroorzaakt door het eclectisme in 
de technieken van het vechten; over de vergeleken mentaliteit (de Vlamingen hadden meer 
kansen dan de Walen daar zij meer gemeenschapsgevoel hadden). Hij liet ons het 
onderscheid zien tussen vrij vechten en competitie vechten – wat ik me pas na vele jaren 
zou realiseren – in één woord hij liet ons vele dingen inzien waarvan we het bestaan niet 
eens hadden vermoed. 

 

Het gebrek aan inzet op de Makiwara verbaasde hem ten zeerste. Wanneer hij ons bezig 
zag, had hij al vlug begrepen dat wij absoluut niet trainden op de Makiwara, dat wij dachten 
dat dit niet nodig te hebben wat in de ogen van de Japanners vanzelfsprekend leek; dat 
vond hij nu eens echt extravagant; dit bewees dat het gemeenschapsgevoel ons ontbrak, 
anders gezegd het zou nooit in het gedacht gekomen zijn van een japanner voor wie het 
oefenen op de Makiwara onontbeerlijk is. 

 

Het was ook toen dat hij nadruk legde op het individuele werk: 90% alleen en 10% in de 
dôjô; op de nutteloosheid van een systematisch onderricht: Karate neem je (karate o 
nusumu) maar leer je niet; op het belang van Kihon en de Katas in het werk alleen; op het 
nut van de groep om er het vuur in te houden, het gevechte te leren, en van de andere de 
kleine knepen van het vak over te nemen; op het nut van de hiërarchie om een groep 
helpen te organiseren en de beginnelingen hun weg te vinden 
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In dit verband was hij zeer verbaasd de witte gordels zich op zijn lessen, waar zij niets van 
begrepen, te zien storten en waarvan ze ontmoedigd en gekrenkt van weggingen. 

Het was de wereld op zijn kop: in Japan, de nieuwere (Kohaï: degene die pas gekomen zijn) 
nemen voorbeeld op de oudere (Sempaï: degene die vroeger binnen waren) die, zijzelf, het 
voorbeeld van de Meester (Sensei: de oudste) volgen. 

Wat Kamigaito Sensei “gemeenschapszin” noemde, m.a.w. de nodige kennis om de 
gevechtskunsten te leren, ontbrak bij ons; inderdaad niets van dit alles moet in Japan 
aangeleerd worden, het maakt gewoon deel uit van hun weten, het spreekt vanzelf. Dit 
werd hem steeds duidelijker. 

 

Kortom het folklorische aspect van Karate was ons niet ontsnapt maar het essentiële bleef 
voor ons ondoorgrondelijk. De groet bij het begin en het einde van de lessen werd heel 
anders uitgevoerd dan bij de andere Meesters; waar zij zich voor ons plaatsen en zich lieten 
groeten stond Meester Kamigaito ofwel naast ons ofwel voor ons maar hij groette hetzelfde 
als wij; dit was elke ambitie de pas afsnijden. Zij die op hem wilden lijken waren van te 
voren gedoemd te doen zoals hem: iets te groeten dat hem overstijgt. En als iemand ooit 
gedacht had dat dit ascetisch regime ooit zou stoppen, dan is hij zeker bedrogen 
uitgekomen. 

 

Op het einde van de training liet hij – door vergetelheid of met opzet – de meditatie weg 
die voor ons, het was hem niet ontsnapt, een spectaculaire oefening was. Het is maar na 
enkele jaren dat de Mokusô terug opdook; berusting bij onze slechte gewoonten? 
Noodzaak aan deze oefening die eindelijk op het goeie ogenblik kwam? Ik weet het nog 
steeds niet. Misschien had hij iets moeten opofferen om os uiteindelijk allen het essentiële 
bij te brengen, met het risico toegevingen te doen m.b.t. folklorische details. Dit kwam 
vooral tot uiting wanneer andere Meesters uit Japan gekomen zijn en die, met naïviteit en 
zonder ervaring, gepoogd hebben alles zomaar te verbeteren zonder zich bewust te zijn van 
de oorsprong van onze misverstanden. Vooral in het begin vroegen wij dikwijls waarvoor de 
“Mokusô” diende. De meest gekke uitleg deed de ronde daarover bij de Westerlingen. Kôda 
had me gezegd: “indien je bij de Mokusô de geluiden die je omringen hoort als verwijderde 
klanken, betekent dit dat de training goed is geweest”. Dit was ook het enige commentaar 
dat de Meester Kamigaito hieromtrent ooit gaf. Nooit was er sprake van de zuivering van de 
geest of van concentratie voor het werk. 
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Daarentegen vergat Kamigaito Sensei nooit, gedurende de eerste maanden, om ons te 
verzamelen bij het einde van een training zodat we samen dezelfde oefening deden; het 
was, zoals hij met reden zei, een manier om een groepsgeest te creëren. 

… 

 

 
Word vervolgd… 
 

Jean-Maurice HUARD 
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