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MURYU Charter 
 
 

Leuven  –  27 oktober 2006 
 
 
Ter inleiding 
Budo, Karate, heeft weinig of niets te maken met sport, zelfverdediging of 
lichaamscultuur. Karate heeft evenmin te maken met organisatie of 
politiek. Karate overstijgt de idee van doeltreffendheid. De wereld van 
Budo verwerpt iedere poging tot analyse of rationalisatie. 
 
Begrippen zoals karate en haar scholen, Wado Ryu, Wado Kai, ..., kunnen 
niet los gezien worden van de beoefenaar. Scholen zijn rationaliseringen, 
begrippen om een structuur en organisatie op te bouwen, soms 
noodzakelijk maar eerder hindernissen. 
 
De weg van de Karateka is een traject van voortdurende verandering, van 
psychologische, filosofische, zelfs fysieke, metamorfose. De ultieme 
metamorfose is deze van de materiele wereld naar deze van de kosmos 
(van het niets). 
 
Over de school 
Hoewel Wado Ryu, zoals het ons werd overgebracht door Kamigaito 
Yoshikazu Sensei, het karate van de ouderen heeft gekenmerkt, is hun 
karate niet meer onder te brengen binnen de bestaande begrippen Wado 
Kai, Wado Academy, Wado Ryu, ...  Hun pad is dit van MURYU, vrij vertaald: 
‘een stroom die geen stroom is’ 
 
Over de graden 
Karate is een middel tot persoonlijke ontwikkeling. Deze persoonlijke weg 
kan met een groep gedeeld worden waar een ‘feed back’ van andere 
opbouwend is.  
Kamigaito Sensei beschrijft in zijn boek Wado vijf stadia in het leven van 
een karateka. Stadia die vaak moeilijk zijn te onderscheiden. Aldus 
hebben graden weinig zin op de weg van MURYU en zijn ze bijgevolg 
overbodig. Het beste zou zijn om helemaal van de idee van graden af te 
stappen maar omwille van didactische, pedagogische en soms een beetje 
om politieke redenen kunnen de begrippen van graden gehanteerd 
worden.  

http://www.wado-kamigaito-ryu.be/


27-10-2006                                    MURYU-charter-NL                                    2 / 2 
www.wado-kamigaito-ryu.be  

MURYU Charter ( vervolg ) 
 
De graden van 9 tot 1ste kyu worden meestal door de lesgever gebruikt 
om beginnelingen op hun weg te helpen en hen bakens mee te geven. 
De begrippen van de graden 1ste, 2de, 3de en 4de, dienen best begrepen te 
worden zoals de tekst vermeld op de certificaten. Zij vormen een idee van 
de stappen op de weg, en geven een signaal waar de hindernissen staan. 
De periode tot 1ste Dan of 2de Dan kan, maar hoeft niet, meer dan 10 jaar 
duren. De overgang naar 3de en 4de Dan wordt soms door slechts zeer 
fijne veranderingen gekenmerkt waarop geen tijd of periode staan. Over 
het algemeen kunnen de intervallen tussen de graden noch kwantitatief 
noch kwalitatief worden gemeten. De tijd tussen de graden en zelfs de 
graad zelf is niet belangrijk. 
Met 5de Dan wordt het begrip van graden definitief verlaten. Met ander 
woorden, de weg gaat verder met als enige referentieschaal, de 
voortdurende en oprechte inspanning. Dit is de staat van MURYU. 
 
Het patrimonium 
Karate MURYU vindt zijn wortels in het onderwijs van de heer Kamigaito. 
De organisatie vzw Wado Kamigaito Belgium heeft verschillende boeken 
uitgegeven die door de heer Kamigaito werden geschreven. Afhankelijk 
van het tijdstip dat men ze leest kunnen de teksten aan de lezer 
verschillende verklaringen en ophelderingen geven. Deze boeken 
betekenen een onuitputbare bron van inspiratie.  
De ouderen vragen aan hun opvolgers om met de grootst mogelijke 
omzichtigheid deze schat te behandelen en om het auteurschap van de 
heer Kamigaito, als ook van andere auteurs, te respecteren. 
Mocht deze verantwoordelijkheid te zwaar wegen of mochten de leden 
niet tot overeenstemming komen of mochten de hierboven besproken 
punten afwijken van hun huidige doelstellingen, dan vragen de ouderen 
van MURYU, de vzw op te heffen en het patrimonium aan de heer 
Kamigaito over te maken. Op deze manier worden de ouderen en zij die 
hen opvolgden bevrijd van de band die hen bindt en wordt er 
beantwoord aan de destijds allereerste doelstelling van de vzw Wado 
Kamigaito Belgium, namelijk voorzien in het levensonderhoud van de 
heer Kamigaito. 
 
Hoang Ngu Phuc, Peter Keijers, Xavier Wispenninckx 
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