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Karate van Yoshikazu KAMIGAITO Sensei : door Jean-Maurice HUARD 
 

Deel 4 

De examens 

 

Na jaren van zelfonderricht hadden wij nood aan een meester… vooral voor het afleggen 
van examens en het toekennen van de graden die wij na lange trainingssessies meenden te 
verdienen. 

Wij vroegen dadelijk naar het examenprogramma: wat moest je kennen om een bepaalde 
gordel te krijgen? 

Het is intussen welbekend hoe zeer de Meester dergelijke vragen ontweek. Een duidelijk 
antwoord gaf hij nooit. Wij waren wel verplicht examens af te leggen zonder goed te weten 
wat er van ons verwacht werd. 

 

Volgens Kôda hadden wij het systeem  van de Hogescholen : zoveel maanden met die 
gordel en die technieken gaven recht op een promotie; zoveel maanden wou natuurlijk ook 
zeggen: zoveel bijdragen. Eigenlijk betekende het dat diegene die bijdroeg tot het 
voortbestaan van de school, graden kreeg in functie van zijn bijdrage. 

Meester Kamigaito zag het volledig anders: “wat goed is, is goed, en elk krijgt de graad die 
overeenstemt met zijn niveau”, hoe lang hij ook getraind heeft. 

 

Zo kreeg een halve idioot die met ons trainde ook de zwarte gordel; de Meester ging ervan 
uit dat een vechtjas wel degelijk kan vechten – wat het betrokken heerschap ons ook snel 
duidelijk zou maken. 

Hij vertelde ons dat hij als beginnend karateka bij een slechte leermeester van de 
Shôtôkanschool op enkele maanden tijd het equivalent van een zwarte gordel had 
ontvangen; rekening gehouden met het algemeen niveau van de school was hij die waard. 
Geen programma bijgevolg. Wat van een zwarte gordel verwacht werd, noch van welke 
andere gordel, zouden wij niet te weten komen, en dat voor lange tijd. 

 

Een tweede teleurstelling wachtte ons ; tot dan toe waren examens een soort van 
training onder verhoogde aandacht ; wij mochten geen tekenen van zwakte vertonen 
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gedurende de 4 uur durende proef; het was een soort overgangsceremonie of 
totembedeling, zoals in de Indiaanse verhalen. Wij meenden een hogere gordel te 
verdienen omdat wij veel hadden afgezien. 
Meester Kamigaito wou ons zelfs geen examen afnemen; de trainingen waren voldoende 
om onze prestaties te beoordelen. 
 
Na lang aandringen was hij dan toch bereid een ‘klassiek’ examen af te nemen, waar hij de 
volgende vraag aan koppelde: wat dachten wij van de zwarte gordel? Het was zijn manier 
om onze mening te kennen, om te peilen naar onze ziel. 
Het examen was eenvoudig: Kihon, Pinan Nidan en Yodan, eventueel een kort gevecht… 
meer hield het examen  van zwarte gordel niet in. Zonder veel overtuiging gaf hij ons de 
zwarte gordel. 
Wij voelden aan dat iets essentieels ons ontgaan was. 
 
Het werd pas ernstig nadien. 
Na verloop van tijd zouden wij merken dat de Meester de zwarte gordel gaf op een moment 
dat de kandidaten er nog niet voor klaar meenden te zijn. Soms gaf hij een of twee rake 
opmerkingen die elk plezier ontnamen om op te scheppen over de gekregen promotie; In 
andere gevallen moest de net gepromoveerde maandenlang sarcasme, plagerijen of 
twijfelachtige blikken verduren, wat hem voor langere tijd deed twijfelen aan zichzelf. 
 
Alle hogere graden kregen een soortgelijke behandeling, trouwens al zijn complimenten 
werden gevolgd door afbrekende kritiek, alsof hij wist dat hij ons op deze manier voor eens 
en altijd er vanaf zou helpen. 
Het was zelf zo ver gekomen dat wij het voorzichtig vermeden, niet alleen dat wij ons 
verheugden op een zichtbare manier maar ook voelden wij een fierheid als de meester ons 
uitleg gaf of ons een hogere graad gaf; wij hadden begrepen dat er een zichtbare promotie 
was maar nog meer dat er bezorgdheid en verantwoordelijkheid was. 
De meester zei niet graag wat hij over ons dacht; volgens hem, was het beter dat onze 
kwaliteiten verborgen bleven. 
“In Europa, is er geen gemeenschappelijk gevoel voor de karate”, deze zin, hoeveel hebben 
hem niet gehoord de eerste jaren dat de meester in België was. Ik dacht dat hij het volgende 
hiermee wilde zeggen: goede zaken zijn zaken die vanzelf gaan, wat in de lucht hangt en dat 
iedereen kent en nooit geleerd heeft. 
Naar hem luisterend, hadden wij kunnen denken, dat in Japan, iedereen geboren werd als 
karateka of dat iedereen karate had binnen gekregen met de moedermelk; en dat je als 
japanner enkele Kyu meer kreeg, wat zeker waar is. Zijn carrière, van het begin tot het einde, 
gaf ons die indruk. Tijdens de eerste jaren van het Leuvense karate, had een zeker Mr 
Higuchi, romanist van opleiding, zich in het hoofd gehaald karate te leren. Zijn progressie bij 
Mr Kôno, wiens politieke doelen niet altijd even duidelijk waren , was zeer snel. 
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Voor ons was het doorgestoken kaart, een Japanner moest in deze traditionele gevechtsport 
superieur blijven bij de westerlingen. Na alle jaren, heb ik begrepen dat, ondanks zijn lagere 
graad, Mr Higuchi veel beter dan ons aanvoelde in welke richting men moest werken. 
Tijdens zijn laatste les zeij de meester ons, in bijzijn van Meester YANAGAWA: de Belgen 
hebben het beste van hun zelf gegeven, ik heb hun op allerlei manieren uitleg gegeven om 
het hun te laten begrijpen. Om nog verder te gaan, men moet niet Japans hebben geleerd 
maar Japanner zijn :  in Japan kan men Karate overbrengen met woorden, hier is dat 
onmogelijk 
 
De definitie van de zwarte gordel werd door de Meester op verschillende manieren 
uitgelegd; zijn idee leek helder, maar het was alsof hij opzettelijk vaag bleef, uit angst fout 
begrepen te worden. 
 
Hij sprak van ‘een eigen techniek’; iemand is zwarte gordel als hij of zij de basisbewegingen 
van karate heeft aangeleerd en ze met enig succes kan uitvoeren. 
Hij sprak van harmonie, of een begin van harmonie; een zwarte gordel wordt gegeven als 
de uitvoerder een coherent en rijp karate begint uit te oefenen. 
Hij sprak van nabootsing; de trainer of andere karateka’s perfect kunnen nadoen bewijst 
dat men zijn eigen ik opzij kan zetten om anderen te observeren en van hen te leren wat zij 
beter doen. 
Meester Kamigaito sprak ook van ‘nata’ (bijl) en ‘kamisori’ (scheermes) om het verschil te 
verduidelijken tussen 2° dan (nata) en 1°dan (kamisori); een 1° dan beoefent een efficiënte, 
snijdende karate, even scherp als een scheermes maar ook even breekbaar en makkelijk te 
stoppen; een 2° dan is minder snijdend maar veel steviger; zijn technieken worden door een 
eventuele weerstand minder snel gebroken. Hij had het verder nog over maturiteit; een 
zwarte gordel is iemand die zelfstandig kan zoeken, die voldoende onderlegd is om zelf uit 
te proberen en een eigen oordeel te vellen. 
 
Vele jaren later, gaf de Meester aan dat zijn examenprogramma gepubliceerd mocht 
worden. Hij leek zich erbij neer te leggen, een beetje zoals iemand die zijn testament maakt. 
Nochtans bleef hij tot op het laatst terughoudend. 
Een examenprogramma bevestigt slechts de ideeën van mensen die mekaar zonder 
woorden begrijpen, zo dacht hij. Zijn voornaamste bezwaar van bij het begin van de 
publicatie was het feit dat er geen consensus bestond tussen de leden van de verschillende 
groepen. De smaak van karate was ons vreemd. 
 
De publicatie van het examenprogramma, bestemd voor de trainers, betekende hetzij dat 
wij er eindelijk iets van begrepen hadden, hetzij dat wij niet verder konden; dat die 
beschrijving er moest komen omwille van organisatorische redenen, omdat de Meester ten 
einde raad was. 
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In ieder geval bleef hij ervan overtuigd dat examens niets gemeen hebben met een tarieflijst 
in een café; het is niet omdat men een techniek ‘kent’, dat men recht heeft op de gordel die 
met de techniek verbonden is. 
 
Opvatting over het lichaam 
 
Onze manier van bewegen was voor hem dikwijls een bron van ergernis. Hij sprak steeds 
over het bovenlichaam (Jôhanshi) en het onderlichaam (Kahanshi). Hij had het vaak over 
het feit dat de Europeanen belang hechten aan de borst, aan brede schouders, stevige 
abdomen en een platte buik (ter hoogte van de taille wordt de gordel stevig aangetrokken), 
terwijl de Japanners hun gewicht naar het onderlichaam verplaatsen. Vandaar dat men in 
Europa het nodig vindt aan body building te doen, gewichtheffen en trekoefeningen uit te 
voeren om harder te slaan, terwijl men in Japan z’n gordel op het bekken draagt, veelvuldig 
op de Makiwara traint en Sumo-oefeningen herhaalt om de benen sterker te maken. 
Andere overwegingen gaan in dezelfde richting : in Japan zet men zich op de grond; opstaan 
en zitten vergt bijgevolg stevige benen; de toiletten zijn – net zoals in Frankrijk – niet 
voorzien van een plank; de noodzakelijke hurkhouding verschaft de Japanners ongewild 
sterke benen. 
Hij was getroffen door het gemak waarmee wij de fouten en slechte gewoontes van een 
meester overnamen en voorbijgingen aan de essentie. Ik ben niet zeker of hij ons wel 
beschouwde als normale menselijke wezens (t.t.z. gelijkaardig aan Japanners), zozeer 
brachten onze daden en handelingen hem in verwarring. 
Het heeft lang geduurd voor hij de Japanse rolmodellen kon loslaten en inzien dat wij ook 
onze kwaliteiten hebben, net zoals de Japanners grote gebreken hebben. 
 
Kata’s 
 
Onze manier van Kata’s aanleren vond  in zijn ogen geen genade: we begrepen niets van de 
zin, noch van het gebruik van de Kata’s. Ook, nadat hij ons enkele Kata’s aangeleerde zoals 
de Sanchin, Tenshô, of Sei-en-chin, om na te gaan, legde hij ons twee “nieuwe” Kata’s op: 
Kihon kata en Kette-Kihon-Kata. We waren erg teleurgesteld, ik ben er zelf nooit zeker van 
geweest dat het hier ging over Kata’s die erkend worden in de Wado-school ( ze lijken teveel 
op de Shihôzuki van de Shôtôkan school) 
Op een gegeven moment heb ik Meester Kamigaito er zelfs van verdacht dat hij deze Kata’s 
gecreëerd had met een bepaalde bedoeling; op een bepaalde manier waren ze erg 
vernederend. De Meester, die het exotisme vermeed, noemde deze Kata’s  Kihon-Kata nr. 
1 en nr.2. Dit was ergerlijk want we gebruikten graag Japanse woorden die ons de indruk 
gaven meer te weten dan de anderen of ons de mogelijkheid gaven ons te laten gelden bij 
de jongeren. Maar we moesten er enige tijd mee bezig zijn. Op die manier probeerde de 
Meester ons het praktische van de Kata’s bij te brengen. 
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De Kata’s Sanchin en Tensho werden bijna direct na elkaar uitgelegd. Iedereen vond ze 
esoterisch, maar niemand begreep er iets van. En hoewel bepaalde aspecten van Sanchin 
ons niet ontsnapten (het terrein was voorbereid – slecht – door de uitdrukking 
“ademhalingskata’s”), stootte de luide ademhaling die aangehouden moest worden tijdens 
de oefening velen van ons tegen de borst. Bij Tensho leken zijn handbewegingen (TeSabaki) 
zo op een zegening dat niemand ze kon uitvoeren zonder te lachen. 
 
Sei-en-chin was helemaal verwarrend, en nog ondoorgrondelijker dan de vorige twee 
Kata’s. Deze Kata werd aan de meest gevorderden onder ons getoond, zonder enige uitleg, 
en met een doel dat ik enkel kan vermoeden. Mijn verklaring voor de keuze van de Meester 
is dat hij wilde zien tot op welk punt wij een voorbeeld konden imiteren zonder te vlug naar 
verklaringen te zoeken, t.t.z. zonder gebruik te maken van woorden. De Meester lijkt 
redelijk vlug zekerheid te hebben gehad over onze beperkingen: de Europeanen imiteerden 
slecht een voorbeeld, ze hebben steeds woorden, boeken, uitleg nodig. 
 
Destijds vertelde hij dat men in de krijgskunsten twee types oefeningen uitvoerde die “kata” 
en “ran” genoemd werden, d.w.z. “vormen” en “chaos”. Dit staat tegenover “orde” en 
“wanorde”, omdat de studie van de vormen toelaat om ze terug te vinden in de wanorde 
van de realiteit. In feite gaf de Meester de naam “vorm” (in het Japans “kata”) aan alle 
opgelegde en goed omschreven oefeningen: de eigenlijke Kata’s, maar ook de Yakusoku 
Kumite’s, de Kihon, kortom alles wat goed omschreven en vast was. Wat hij “chaos” (het 
beroemde “ran” van Kurasowa) noemde, was de realiteit van het gevecht die onmogelijk te 
voorzien en vast te leggen is. 
 
Meester Kamigaito zei dat dit gekende onderscheid aan alle Karateka’s toeliet om de wereld 
en zijn chaos beter te begrijpen zonder zich er in te verliezen. Leren, dat is een kleine taak 
met perfectie uitvoeren zoals het zagen of het schaven van een plank, het draaien van een 
stuk, het uitboren van een cilinder, het controleren van de stock, het onderzoeken van een 
zieke of een onderhoud uitvoeren, om je werk te kunnen aanvatten zonder je er in te 
verliezen. Het is het beheersen van de vormen om beter je weg te vinden in het leven. 
En, zei hij, het leren van een taal, voor het studeren van de vrije conversatie- of 
schrijfoefeningen, dat is ook iets zoals Kata’s leren. Zijn klasleerlingen die japans aan het 
leren waren,  kenden het verschil tussen “vormen” en “chaos” niet, en dat maakte het hem 
moeilijk om zich verstaanbaar te maken. 
 
Na verschillende jaren legde de Meester ons uit dat er niet zo veel Kata’s in de Wado Ryu 
school te vinden zijn : de vijf Pinan kata’s, Ku Shan Ku, Naihanchi, Seishan en Chinto. Die 
negen Kata’s waren niet allemaal van hetzelfde niveau: er was een vorm van progressie van 
Pinan Nidan tot Pinan Godan, maar in de kern gaat het om Kata’s van hetzelfde type. Met 
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Ku Shan Ku steeg men naar een hoger niveau: de Kata was meer samenhangend, 
dynamischer, en moest lang geoefend worden om een zekere harmonie te verwerven; en 
zo ook de volgende … Elke Kata had zijn functie en moest komen als zijn tijd daar was. 
Te oordelen naar de vooruitgang aangehouden door de Meester, hebben we nauwelijks het 
stadium van Naihanchi bereikt. Er is dus nog heel wat werk voor de boeg. 
 
Ik vraag me nog steeds af waarom de Meester ons al die speciale Kata’s, waarop hij 
trouwens bijna nooit is teruggekomen, heeft aangeleerd. Was het misschien een manier om 
variatie te brengen in zijn lessen zonder evenwel “technieken uit te vinden”? 
 
 
… 
 

 
Word vervolgd… 
 

Jean-Maurice HUARD 
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