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Ik geloof dat pas in 1969 een eigen bond gesticht werd die dan later door om-
standigheden is opgesplitst in de AFA en de VAV.

Zoals ik al eerder zei was er in Frankrijk meer interesse in het Aikido als in Bel-
gië. Vanuit België is het Aikido wel verspreid naar Nederland en dit vooral onder 
de impuls van Jean De Dobbelaere en Louis Van Tieghem die beiden ook recht-
streekse leerlingen van Tamura zijn.

Zelf ben ik nooit veel naar het buitenland op stage geweest maar ik herinner me 
wel die ene keer in Bretagne. Als ik het me goed herinner was dat een stage van 
Tamura en Sugano met zeer veel deelnemers. 
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Toen moesten we slapen in een oud klooster. Het was stralend weer maar bin-
nen was het ijskoud. Elke kloostercel had een klein kacheltje dat je diende aan 
te steken om je keikogi te drogen en niet te bevriezen. Het  bed was een houten 
brits met daarop een matras. ’s Morgens was je rug gebroken na een nachtje 
van weinig slaap. Het waren echt “middeleeuwse” omstandigheden (lacht).
Een andere stage die ik me herinner was er eentje in Col Sur Loup. Ook daar 
was het snikheet. We sliepen er in bungalows maar door de hitte konden we 
maar maximum 2-3u per nacht slapen. Om het niet té warm te krijgen tijdens 
de trainingen droegen we onder onze hakama onze zwembroek en doken we 
na de les het zwembad in. Ik geloof dat ik toen 2de dan (nidan) was. 
Mijn zwarte gordel (shodan) haalde ik destijds bij sensei Noro maar ik heb deze 
opnieuw gedaan voor Tamura sensei. Ik wil hier wel zeggen dat er destijds veel 
minder “complementen” gemaakt werden rond zo’n examen zoals men dat in 
Leuven zegt. Iets wat volgens mij nu toch soms overdreven is. De examens 
duurden ook veel minder lang. 
Ik volgde ook verschillende stages bij Yamada en de zoon van O Sensei te Luik. 
Ook van de kleinzoon van de stichter heb ik stages bijgewoond. Maar meer 
daarover de volgende keer.

紹 
介

NOBUYOSHI TAMURA - 田村 信喜

De 5 onderdelen van aikido
DOOR PETER VAN MARCKE, 27-02-2019

Stel je na enkele jaren aikido ook vast dat je steeds nieuwe dingen ontdekt in 
deze nobele krijgskunst? Dan ben je zeker niet alleen. Er is namelijk ‘more then 
meets the eye’ in deze krijgskunst die tegelijk klassiek en modern is. Klassiek 
omdat ze gebaseerd is op krijgskunsten die ontstaan zijn in de eeuwenoude 
samoerai klasse van de Japanse feodale samenleving; modern omdat ze zich 

A
I
K
I 
D 
O
:
D
E

B
A
S
I
S

合 
気 
道 
： 
基 
礎

aangepast heeft aan onze moderne tijd, waar krijgskunsten niet meer tot doel 
hebben de vijand te verslaan om de eigendommen van de daimyo (krijgsheer) 
te verdedigen in een tijdperk gekenmerkt door binnenlandse oorlogen tussen 
rivaliserende krijgsheren, maar daarentegen vandaag beoefend worden voor 
persoonlijke, fysieke en mentale ontwikkeling.

Kledij gedragen Dōgi (道着)

Dōgi of aikidogi is de benaming van de uitrusting tijdens de training. Letterlijk 
betekent dit “kledij voor de (spirituele) weg”.  Daarnaast wordt ook het woord 
keikogi gebruikt (稽古着), een trainingspak, en is van toepassing op alle sporten, 
de link met krijgskunst is dus weinigzeggend.
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Het witte pak wordt meestal vervaardigd uit gebleekt katoen. Er zijn produ-
centen die dōgi’s maken speciaal gericht op aikido. Deze wijken iets af van 
klassieke keikogi voor martiale kunsten. Door subtiele aanpassingen beant-
woorden deze dōgi’s aan de aikidopraktijk. Ze hebben kortere mouwen die tot 
net onder de elleboog rijken. In tegenstelling tot vele andere martiale kunsten 
legt aikido een grote klemtoon op grondwerk. Als gevolg hiervan zijn ‘zubon’ of 
broeken extra verstevigd (soms met knielappen). Daarnaast zijn de ‘rokken’ van 
de uwagi of jas langer zodat ze onder de hakama weggestopt kunnen worden. 
De kortere mauwen helpen eveneens bij de uitvoering van de vele polsgrepen 
binnen aikido.

Hakama (袴)

De hakama is de broekrok gedragen door aikido-beoefenaars. Hakama’s heb-
ben doorgaans een donkere kleur. De broekrok heeft zeven vouwen (2 ach-
teraan – 5 vooraan). Deze vouwen staan voor de 7 deugden beschreven in de 
Bushido-code.

Voorzijde:

    Jin (menslievendheid)
    Gi (eer en gerechtigheid)
    Rei (beleefdheid en etiquette)
    Chi (wijsheid en intelligentie)
    Shin (oprechtheid)

Achterzijde:

    Chu (loyaliteit)
    Koh (vroomheid)

De plooien aan de voorzijde zijn asymmetrisch geschikt. Dit kan voor wester-
lingen eruit zien als een schoonheidsfout. In Japan hanteert men echter andere 
basisprincipes bij esthetiek. Onevenwicht en onvolmaaktheid staan hoger aan-
geschreven dan perfectie en symmetrie.

Traditioneel werd de stof gekleurd in verschillende stappen met indigo-blauw. 
De stof (katoen) wordt allereerst ondergedompeld in een vat met indigokleurige 
verfstof tot deze volledig opgeslorpt is. Vervolgens wordt de stof uitgewrongen 
en gedroogd in de zon. Dit proces van kleuren en verdampen wordt verschillen-
de keren herhaald totdat de stof de juiste kleur heeft volgens de vakman.

Hokkaidō, 1912-1920

In het begin van de 20e eeuw bood de prefectuurregering van Hokkaidō, het 
noordelijkste eiland van Japan, verschillende beurzen en incentives aan voor 
Japanse groepen op het vasteland die bereid waren zich daar te vestigen. 
Toentertijd was Hokkaidō nog grotendeels onrustig voor de Japanners, voor-
namelijk bezet door de inheemse Ainu. In 1910 reisde Ueshiba naar Hokkaidō in 
het gezelschap van zijn kennis Denzaburo Kurahashi, die eerder op het noorde-
lijke eiland had gewoond. Zijn bedoeling was om een   gunstige locatie voor een 
nieuwe nederzetting te verkennen, en hij vond de locatie in Shirataki geschikt 

voor zijn plannen. Ondanks de ontberingen die hij op deze reis heeft doorstaan   
(waaronder meerdere keren in sneeuwstormen verloren gaan en een incident 
waarbij hij bijna verdronk in een ijskoude rivier), keerde Ueshiba met enthou-
siasme terug naar Tanabe voor het project en begon families te rekruteren om 
zich bij hem te voegen. Hij werd de leider van de Kishū Settlement Group, een 

collectief van 85 pioniers die zich wilden vestigen in het 
Shirataki-district en als boeren zouden leven; de groep 
richtte het dorp Yubetsu (later Shirataki dorp) op in au-
gustus 1912. Een groot deel van de financiering voor 
dit project kwam van Ueshiba’s vader en zijn zwagers 
Zenzo en Koshiro Inoue. Zenzo’s zoon Noriaki was ook 
lid van de nederzettingsgroep.

Slechte bodemomstandigheden en slecht weer leidden 
tot mislukte oogsten tijdens de eerste drie jaar van het 
project, maar de groep slaagde er nog steeds in om 
munt- en landbouwhuisdieren te telen. De ontluikende 
houtindustrie gaf een impuls aan de economie van de 
nederzetting en in 1918 woonden er meer dan 500 ge-
zinnen. Een brand in 1917 verwoestte het hele dorp, wat 
leidde tot het vertrek van een twintigtal families. Ues-
hiba woonde een bijeenkomst bij over de spoorweg-
constructie op ongeveer 80 kilometer afstand, maar 
toen hij het vuur had leren kennen, reisde hij de hele 
afstand te voet af. Hij werd gekozen in de dorpsraad 
dat jaar, en nam een   prominente rol in het leiden van de 
wederopbouwinspanningen. In de zomer van 1918, gaf 
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AIKIDO VOL I BASIC 
TECHNIQUES (SWORD 
- STICK - MODY ARTS)
DOOR MORIHIRO  
SAITO (斉藤 守弘)

Morihiro Saito - 9de dan- 
begint zijn aikido loop-
baan in 1946 als leerling 
van Morihei Ueshiba. Al 
vlug wordt hij zijn eerste 
assistent tot aan de dood 
van Eushiba in 1969. 

Door zijn 23 jarige erva-
ring aan de zijde van de 
stichter kan Saito beschouwd worden als een van de autoriteiten voor wat be-
treft de erfenis van de door O Sensei aangereikte technieken. 
Dit eerste boek (in totaal zijn er 5 volumes), vangt aan met een beschrijving van 
hoe Saito in aanraking kwam met het aikido van Eushiba, hoe hij uiteindelijk 
zijn leerling werd en hoe de  opleiding verliep. Vervolgens worden in het boek 
volgende technieken uitvoerig beschreven: Ikkyo, Nikyo, Sankyo en Yonkyo.
Met zijn meer dan 450 foto’s geeft het boek een mooi overzicht van hoe diverse 
technieken dienen te worden uitgevoerd. 
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Hieronder kan je telkens de verschillende stages/seminaris terugvinden. We 
proberen als club openheid te promoten. Dit ook op stagevlak. Je zal dus sta-
ges terugvinden van zowel de VAV, als andere federaties. We zijn van mening 
dat de aikidogemeenschap ons zoveel extra’s kan bijbrengen dat we niet enkel 
in onze eigen tuin moeten kijken. Hou in je achterhoofd dat indien je stages of 
seminaries wil volgen bij andere federaties je een mail moet sturen naar LEDEN@
FROS.BE. Deze zorgt ervoor dat je goed verzekerd kan gaan trainen.
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MEI - 五月

APRIL - 四月

MAART - 三月 GENTIL PENNEWAERT 6E DAN 
vr. 08 maart 2019
20u00 - 21u30

18 EURO

SHI DO KAN 
Parc de la Sauvagère
Avenue de la Chênaie 83
1180 Bruxelles (Uccle) 

TC STAGE: MICHEL  
VAN DEN BERGHE 7E DAN & 
POL GONNISSEN 4E DAN

zo. 17 maart
14u00 – 17u00

VAV LEDEN €5

HALSE AIKIDO CLUB MUSASHI
‘De Bres’Mgr.Senciestraat 13, 
1500 HALLE

CHRISTOPHE DEPAUS 6E DAN
di 19 maart 2019

15 euro

ZITA KYOTEI
Rue Henri Deleers,36
1070 Anderlecht

HANNAN JANIV 7E DAN
Volw. p. les:  €15  
Studenten max 21j € 10 
 
Stageuren geldig voor federale 
yudansha examinering als niet 
federale uren VAV

vr. 22 maart 2019
21u00 – 22u30

KOSHI JETTE
Chaussée de Wemmel 71 
1090 Jette

za. 23 maart 2019
15u00 - 17u00

AIKIDO TORHOUT
Industrielaan 2  
8820 Torhout

zo. 24 maart 2019
10u30 – 12u00
KAMI DOJO

Scrtrs. Vanmarckelaan 40
8560 Moorsele

ma. 25 maart 2019 
19u30 – 21u30

TENCHI NO DOJO
Botestraat 100
9032 Wondelgem

di. 26 maart 2019
19u30 – 21u30

REN SHIN KAN DOJO
Ch. Saint Pierre 193 
1040 Bruxelles

woe 27 maart 2019
19u30 –21u30 

SAMOERAI KOERSEL
Sportlaan 1 
3580 Koersel

JACQUES HORNY (7E DAN) - 
DANNY LECLERRE (7E DAN) - 
LOUIS VAN TIEGHEM (7E DAN) 
- FRANÇOIS WARLET (7E DAN) 
- LUC DEWEYS (6E DAN)

vr - za 29 & 30 maart 2019
vr: 20u00 - 22u00
za: 10u00 - 13u00

15 - 25 - 35 EURO

COMPLEXE SPORTIF DU BLOCRY
Place des Sports, 1
1348 Louvain-la-neuve 

TC BAUWENS GEERT 4E DAN 
VAN THIEGEM LOUIS 7E DAN

vr 12 april 2019 
19:30 tot 21:30

VAV LEDEN €5

Molendreef 8
 2288 Bouwel

MINEGESHI SENSEI

Vrijdag 10 mei 
20u tot 22u 

15 EURO

Sporthal „Berentrode” 
Grote Doelstraat 
2820 Bonheiden 

OLHH STAGE - SENSEI  
SMIBERT 7E DAN

do 30 mei 2019
vr 31 mei 2019
za 01 juni 2019
10u00 - 12u00 - 15u00 - 17u00

20 1 sessie - 35 per dag -  80 
volledige stage

Sporthal Nieuwpoort
Stationslaan (Leopold II park)
8620 Nieuwpoort

TAKANORI KURIBAYASHI 
SHIHAN

3 mei: 20 - 22u  
4 mei: 10 - 12u / 15 - 17u
5 mei: 10 - 15u

1 LES: 20 EURO
ZATERDAG: 35 EURO
ZONDAG: 30 EURO
STAGE COMPLEET: 75 EURO                     

Wilder sport complex
Sportlaan, 11
1600 Sint-Pieters-Leeuw 

LOUIS VAN TIEGHEM 
ルイス バン ティエーム

NOBUYOSHI TAMURA 
田村 信喜

SEIICHI SUGANO 
菅野誠

KISHU SETTLEMENT GROUP -  
SHIRATAKI

Seiichi Sugano sensei verwees er wel eens 
naar dat er in aikido meer te ontdekken valt 
dan wat je op het eerste gezicht ziet: “First 
you study what you see, then you study what 
you don’t see.”. Op een dag, tijdens één van 
de vele gesprekken die ik met Sugano sensei 
had, legde hij mij uit dat er 5 onderdelen zijn 
in aikido. En zo gaf hij mij een kader dat mij 
geholpen heeft om aikido te studeren en de 
vele elementen die de aikido horizon steeds 
maar verbreedden, een plaats te geven in een 
logische structuur. Aikido heeft 5 delen, zei hij: 
fysieke ontwikkeling (tai iku), morele ontwik-
keling (toku iku), intellectuele ontwikkeling of 
ontwikkeling van wijsheid (chi iku), common sense ontwikkelen (jo shiki no kan 
yo) en het martiale aspect.

In dit artikel licht ik graag deze 5 onderdelen toe. Hoewel over deze thema’s 
hele boeken geschreven kunnen worden, heb ik hier niet de ruimte voor veel 
diepgang. Ik zal slechts het kader schetsen en de verschillende onderdelen 
kort toelichten vanuit mijn eigen ervaring. Ik haal per onderdeel, als indicatie, 
een aantal elementen aan, zonder volledig te willen zijn. De studie van deze 
onderdelen en de vele aspecten die erbij horen, is de weg van aiki die iedere 
aikido beoefenaar zelf bewandelt.

1. Tai iku: fysieke ontwikkeling. 体育

- Tai (体): lichaam
- Iku (育): kweken, grootbrengen, opleiden, voortbrengen, verhogen

後輩 /先輩 - KOHAI/SEMPAI

Hatsu geboorte aan hun eerste zoon, Takemori.
De jonge Ueshiba ontmoette TAKEDA SŌKAKU, de 
stichter van Daitō-ryū Aiki-jūjutsu, in de Hisada Inn 
in Engaru, in maart 1915. Ueshiba was diep onder de 
indruk van de vechtsport van Takeda, en ondanks 
dat hij op dat moment op een belangrijke missie 
voor zijn dorp was , verliet zijn reis om de volgende 
maand met Takeda te studeren. Hij vroeg om for-
mele instructie en begon serieus Takeda’s stijl van 
jūjutsu te bestuderen, zo ver dat hij een dojo bij hem 
thuis bouwde en zijn nieuwe leraar uitnodigde om te 
zijn een permanente huisgast. Hij ontving een kyōju 
dairi-certificaat, een onderwijsbevoegdheid, voor 
het systeem van Takeda in 1922, toen Takeda hem 
in Ayabe bezocht. Takeda gaf hem ook een Yagyū 
Shinkage-ryū zwaardtransmissie scroll. Ueshiba 

TAKEDA SŌKAKU  武田 惣角

werd toen een vertegenwoordiger van Daitō-ryū, toerde met Takeda als assis-
tent en onderwees het systeem aan anderen. De relatie tussen Ueshiba en Ta-
keda was gecompliceerd. Ueshiba was een buitengewoon toegewijde student, 
die plichtsgetrouw de behoeften van zijn leraar bijwoonde en groot respect 
toonde. Takeda overschaduwde hem echter tijdens zijn vroege vechtsportcar-
rière, en Ueshiba’s eigen studenten namen de noodzaak op zich te richten op 
wat zij ‘het Takeda-probleem’ noemden.

Dit is het meest eenvoudige onder-
deel om uit te leggen. Bij de beoe-
fening van aikido oefen en ontwikkel 
je letterlijk je lichaam. Ziehier enkele 
elementen van de fysieke ontwikke-
ling:
- De meeste trainingsvormen die we 
in aikido gebruiken, impliceren een 
fysieke inspanning, waarbij het li-
chaam zich op een gezonde manier 
kan ontwikkelen. In de meest courante trainingsvormen wordt de rol van tori 
en uke voortdurend afgewisseld, zodat we tijdens een training al snel inspan-
ningen leveren die het lichaam helpen in vorm te blijven. Je kan hierbij zelf de 
intensiteit bepalen. Sommigen, vaak jongeren, gaan hard, snel, hevig. Anderen 
houden een meer rustig tempo aan. Eenmaal de technieken op een redelijk ni-
veau gekend zijn, kan je een constant inspanningsniveau aanhouden tijdens het 
inoefenen van een techniek, wat een gunstig effect heeft op de fysieke conditie.

- Typisch voor aikido is dat we de technieken zowel links als rechts inoefenen, 
wat dan weer gunstig is voor het coördinatievermogen. Ook de complexiteit 
van heel wat aikido technieken, komt deze coördinatie ten goede.

- Doordat aikido geen competitie bevat, is het ook mogelijk om de intensiteit 
van de training af te stemmen op je leeftijd en fysieke mogelijkheden en ook 
op latere leeftijd nog steeds aikido te beoefenen. Het doel is niet om een 
competitie te winnen, wel om je grenzen te verleggen.

- Een ander aspect van aikido zijn de ademhalingsoefeningen en de stretching 
oefeningen, die een gunstig effect hebben op de lichamelijke ontwikkeling en 
het lichamelijk functioneren.

- Aikido helpt om stress tegen te gaan. Wanneer we de dojo betreden, focussen 
we op de training en zijn we bezig met persoonlijke ontwikkeling, fysiek en 
mentaal.

2. Toku iku: morele ontwikkeling, ontwikkeling van deugdzaamheid. 徳育
- toku (徳): deugd, deugdzaamheid, verdienste [Eng.: virtue]
- iku (育): kweken, grootbrengen, opleiden, voortbrengen, verhogen
De morele ontwikkeling is een tweede grote onderdeel in het aikido palet. Aiki-
do bestaat technisch uit een hele reeks van krijgstechnieken, waarbij we naast 
de technische aspecten ook bepaalde normen en waarden ontwikkelen om te 
leren met die technieken om te gaan. Dit uit zich in tal van zaken zoals respect 
voor de leraar, voor de medestudenten, voor jezelf, voor je lichaam, voor de 
dojo, voor je (oefen)kledij, voor je oefenwapens. De manier om dit te ontwikke-
len verloopt via de strikte dojo etiquette en het kohai/sempai systeem dat leeft 
binnen een dojo.

De dojo etiquette bestaat uit een hele reeks van expliciete of impliciete regels 
over het gedrag in de dojo, zoals onder meer:
- groeten: groeten naar de dojo bij het binnenkomen, groeten naar de kamiza 

(ereplaats) als je de tatami betreedt, groeten naar de leraar bij het begin en 
einde van de training, groeten naar een trainingspartner bij aanvang en einde 
van een oefening. De groet is typisch aan de Japanse cultuur en is een uiting 
van respect en dankbaarheid. We zijn vriendelijk en eerbiedig en respecteren 
elkaar.

- kuisen van de dojo: het kuisen van de dojo heeft een praktisch en een mentaal 
nut. Praktisch houdt het de dojo proper. Mentaal legt het de link naar het kui-
sen of zuiveren van je lichaam, het polijsten van je ziel. Het verwijst ook naar 
de eindeloze herhaling van een zuiverende handeling om de perfectie te be-
reiken, net zoals dat gaat met het aanleren van een techniek. Door eindeloze 
herhaling perfectioneer je de techniek, net zoals je door eindeloze herhaling 
de dojo laat blinken. Het kuisen van de dojo brengt je in de juiste ingesteld-
heid en goede focus om de training aan te vatten.

- hygiëne: we verzorgen ons lichaam qua hygiëne en qua gezonde voeding om 
klaar te zijn voor de aikido training; en ook uit respect voor de anderen waar-
mee we trainen.

- dienstbaarheid: in de dojo staan we klaar om anderen te helpen, uitleg te 
geven, beginners te onthalen en wegwijs te maken, de leraar te helpen bij 
praktische zaken, de dojo in goede staat te houden.

- oefenwapens: er zijn verschillende regels die betrekking hebben op het ge-
bruik van de oefenwapens, uit respect voor de oefenwapens en uit respect 
voor de anderen die in de dojo aanwezig zijn. Zo letten we op de wijze van 
groeten, de wijze van zitten, het correct vasthouden van de oefenwapens, de 
correcte plaatsing van de oefenwapens in de dojo.

- oefenkledij (keikogi en hakama): we verzorgen de oefenkledij door die proper 
te houden en na gebruik proper en correct op te plooien.

Een ander aspect van morele ontwikkeling is het kohai-sempai systeem. De 
sempai is de oudere, diegene die al langer aikido beoefent. De kohai is de jon-
gere, die later gestart is met aikido. Kohai en sempai hebben een wederzijdse 
band van respect en hulpvaardigheid. Het is de verantwoordelijkheid van de 
sempai om het voorbeeld te geven en de kohai te helpen, bij te staan bij zijn 
eerste stappen in de dojo, uitleg te geven over de gepaste etiquette, te helpen 
bij het aanleren van de technieken en de etiquette. De kohai van zijn kant toont 
daarvoor respect en dankbaarheid door de sempai bij te staan voor de zorg 
voor de dojo. Belangrijk hierbij is dat respect en hulpvaardigheid tussen sempai 
en kohai tweerichtingsverkeer is en zich op een natuurlijke manier ontwikkelt.

Een derde aspect van de morele ontwikkeling is engagement en verantwoorde-
lijkheid. Aikido is geen consumptiegoed. Het leent zich tot persoonlijke ontwik-
keling, waarbij engagement en verantwoordelijkheid nodig zijn voor continue 
groei en ontwikkeling.

Ten vierde wordt er getraind in een sfeer van respect en verantwoordelijk ge-
drag naar de medestudenten toe. Kwets je partner niet. We helpen elkaar door 
afwisselend de rol van uke en tori op te nemen tijdens de training. Uke laat je 
toe dat je met hem/haar oefent en vertrouwt erop dat je hem/haar niet zal kwet-
sen. Beschaam dat vertrouwen niet. Train samen op een verantwoorde manier 
om samen te groeien, niet om elkaar te kwetsen.

Sugano sensei verwoordde dit morele aspect van aikido in een morele code:

“AIKIDO IS A WAY. THERE IS A COMMITMENT AND THERE IS AN OBLIGATION. DO NOT ABUSE OR 
MISUSE THE ART OF AIKIDO. STUDY CAREFULLY, HONESTLY AND HUMBLE. RESPECT YOUR SENIOR 

AND TAKE CARE OF YOUR JUNIOR.”

3. Chi iku: intellectuele ontwikkeling, ontwikkeling van wijsheid. 智育

- Chi (智): wijsheid
- Iku (育): kweken, grootbrengen, opleiden, voortbrengen, verhogen

“Wijsheid komt met de jaren”, is niet het alleenrecht van aikido alleen, maar 
maakt er evenzeer deel van uit. Door intense training, commitment, kritische 
(zelf)studie, normen en waarden, dienstbaarheid, neutralisatie van agressie, 
ontwikkeling van relativeringsvermogen, ontwikkelen van persoonlijkheid, fo-
cus op harmonie en de filosofische achtergrond van aikido, ontwikkelen we ook 
wijsheid. Heel wat elementen passeren de revue in dit onderdeel. Hieronder 
enkele aspecten en vragen die in aikido aan bod komen in verband met het 
ontwikkelen van wijsheid:

- Hoe gaan we om met agressie, hoe zorgen we ervoor dat we niet door agres-
sie uit evenwicht gebracht worden en hoe kunnen we agressie neutraliseren?

- Hoe verenigen we krijgskunst, zijnde technieken bedoeld om de vijand uit te 
schakelen, met de kunst om in harmonie te leven met de wereld rondom ons?

- Hoe passen we aikido principes toe in het dagelijkse leven?
- Hoe ontwikkelen we relativeringsvermogen én mededogen?
- Wat betekent spirituele ontwikkeling, los van enige religie?
- Hoe gaan we respectvol om met mensen, dingen en natuur?
- Hoe worden we een goede persoon?
- Welke filosofische bedenkingen en redeneringen maken we naar aanleiding 

van de filosofische uitspraken van O-sensei?
- Hoe betrachten we het concept “Echte overwinning is zelfoverwinning”?

4. Jo shiki no kan yo: gezond verstand (common sense) ontwikkelen.
     常識の涵養

- Jo shiki: gezond verstand
 o jo(常):gewoon
 o shiki (識): kennis, erkenning
- no (の): van
- kan yo(涵養): ontwikkeling
- P.S.: ‘kan yo’ kan op verschillende manieren geschreven worden, telkens met 
een andere betekenis. Ik denk dat Sugano sensei het in deze schrijfwijze/bete-
kenis bedoelde.

Als je zoekt naar de betekenis van “gezond verstand”, dan vind je al snel ver-
schillende definities. Verschillende filosofen hebben het begrip al beschreven. 
Voor dit artikel hou ik het op de capaciteit om in een gegeven omstandigheid 
een goede beslissing te nemen of een verstandig oordeel te vellen, gebaseerd 
op de eigen waarneming, ervaring en redenering, los van regels en dogma’s.
Hoe wordt gezond verstand in aikido ontwikkeld? Dit is geen eenduidig gege-
ven. Hieronder enkele elementen die helpen bij de ontwikkeling van gezond 
verstand:

- Aikido is een complex systeem. Vele technieken kunnen op verschillene ma-
nieren uitgevoerd worden, met verschillende openingen, verschillende vari-
aties, verschillende afwerkingen, vaak met een omote en een ura variant. In 
een gegeven situatie, afhankelijk van de fysieke kenmerken van de aanvaller 
en de gegeven omgevingsvariabelen, kiezen we op basis van ervaring voor de 
ene of de andere uitvoering. Door het kiezen van de gepaste handeling in een 
gegeven situatie, ontwikkelen we gezond verstand. Zo gaat er een verhaal 
over een journalist die aan O-sensei vroeg om een techniek te demonstreren, 
wat hij deed. De journalist vroeg hem om nogmaals de techniek te tonen, om 
een foto te kunnen maken. O-sensei demonstreerde een andere techniek. 
De journalist vroeg om de eerste techniek nogmaals uit te voeren. O-sensei 
demonstreerde terug een andere techniek. En zo ging het enkele keren door. 
Toen de journalist vroeg waarom O-sensei steeds een andere techniek toon-
de, antwoordde hij dat de situatie steeds verandert en dat vereist steeds een 
andere techniek.

- Aikido helpt bij de ontwikkeling van zelfbewustzijn, concentratievermogen en 
aanpassingsvermogen.

- Tijdens de aikido training zijn we geconcentreerd bezig met eigen lichaam en 
geest in interactie met andere beoefenaars, zoekend naar evenwicht, juiste 
positie, goede houding, efficiënt bewegen, afleiden en leiden van de kracht 
van de aanval, geen weerstand bieden, soepel en ontspannen bewegen. Op 
die manier leren we de logica van de bewegingen en waarom we voor de ene 
dan wel een andere techniek of oplossing kiezen bij een bepaalde aanval.

- In de dojo etiquette zorgen we voor de leraar, de sempai en de dojo. We zijn 
bedachtzaam en opmerkzaam om op een dienstvaardige manier te doen wat 
op dat moment moet gebeuren om bij te dragen tot een harmonieuze sfeer 
in de dojo. Dat kan over allerlei zaken gaan zoals de tatami proper maken, de 
kamiza op orde zetten, de hakama van de leraar opplooien, een herstelling 
uitvoeren, een beginner begeleiden, ... Enerzijds helpt dat om dienstvaardig 
te zijn en bij te dragen tot de harmonie in de dojo, anderzijds gaat het erom 
dat we hierbij de competentie ontwikkelen om op het juiste moment te doen 
wat nodig is op dat moment. We leren hierbij juist te handelen in het moment 
zelf wanneer dat nodig is, net zoals je dat ook op het slagveld zou moeten 
doen om te overleven.

- We leren om zo efficiënt mogelijk om te gaan met de energie van een aanval 
en de eigen bewegingen, door de techniek te ontdoen van alle overbodige be-
wegingen en kracht, om enkel de essentie van een pure en efficiënte techniek 
over te houden. De techniek wordt perfect als alle overbodige, onbelangrijke, 
storende bewegingen en onnodige kracht weggeschaafd zijn en de zuivere en 
pure essentie overblijft.

- Als de techniek niet werkt, onderzoeken we zelfkritisch wat we moeten bij-
schaven om de techniek beter te leren uitvoeren. We zoeken naar wat werkt.

5. Het martiale aspect, discipline, stevig centrum

Aikido is een krijgskunst. Het aanleren van een krijgskunst vereist jarenlange 
discipline, doorzettingsvermogen en engagement om een goede, zuivere tech-
niek, een sterke persoonlijkheid en een stevig centrum te ontwikkelen. Dit is het 
martiale aspect van aikido.

Het Japanse woord voor krijgskunst is budo (武道), of de weg van de krijger. 
Aanleren van een krijgskunst vereist discipline en training. Er zijn verschillende 
Japanse woorden voor training, zoals keiko, renshu, tanren, renma, shugyo. 
Een analyse van de kanji waarmee deze termen geschreven worden, geeft een 
beter idee van wat er onder verstaan wordt. De kanji waarin deze termen ge-
schreven staan, verwijzen naar de studie van de traditie die doorgegeven wordt 
door de leraar en naar de voortdurende herhaling van de technieken om ze on-
der de knie te krijgen, te polijsten, te perfectioneren, zoals dat ook nodig is voor 
het smeden van metaal, het polijsten van materiaal, of nog de voortdurende 
herhaling van de beweging van de vleugels van een vogel in zijn vlucht. Ook het 
vormen van het karakter vindt je in één van de gebruikte kanji terug. Door de 
gedisciplineerde training, ontwikkel je een goede techniek, een sterk karakter 
en een stevig, stabiel centrum.

ピーター・ヴァン・マルッケ - PETER VAN MARCKE

Soms wordt een alternatieve wijze gebruikt waarbij de garen eerst gekleurd 
worden en dan pas geweven tot rollen stof.

Deze traditioneel gekleurde hakama heeft het voordeel dat hij zich aanpast 
aan je persoonlijkheid, hoe mee je het draagt, hoe unieker de hakama wordt. 
De oorspronkelijke indigo kleur gaat geleidelijk af (dit kan afgeven op kledij of 
tatami) wat een uniek kleurspel als resultaat heeft.

Indigo-kleurstof is een van de oudste kleurstoffen die in Japan wordt gebruikt, 
oorspronkelijk geïmporteerd uit China rond de 5e of 6e eeuw. Indigo-kleurstof, 
in het Japans ook Ai-iro genoemd, is zeer goed bestand tegen vervaging. In-
digo-geverfde stof verliest zijn kleur (vervaagt) door wrijven of afwassen, zon-
licht heeft geen effect op de kleur. Verbazingwekkend is dat indigo-gekleurde 
stoffen zijn teruggewonnen uit oude archeologische vindplaatsen in Japan die 
nog steeds hun indigokleur behouden. In het oude Japan werd indigokleurstof 
geprezen om zijn duurzaamheid, zijn vermogen om vuil te verbergen en als een 
muggenspray (de mugafwerende eigenschappen waren waarschijnlijk te wijten 
aan de alkalische oplossing van dierlijke urine die het oude verfproces gebruik-
te). Voor het maken van natuurlijke indigokleurstof worden de bladeren van de 
Japanse Ai-iro-plant geplet en in grote vaten geplaatst om te fermenteren. De 
vloeistof van de plant begint als een gele vloeistof dan groen en als de vloeistof 
wordt geoxideerd (blootgesteld aan lucht) en met behulp van een alkalische 
oplossing wordt de vloeistof donker donker indigoblauw. De hakama of keiko 
gi wordt een aantal keer in een vat met indigo-kleurstof gedompeld totdat deze 
voldoende gekleurd en gewassen is om overmatige kleurstof te verwijderen.

Tegenwoordig wordt synthetische indigo-kleurstof gewoonlijk gebruikt voor de 
meeste commerciële weefsels, waaronder stervende blauwe jeans, maar het 
proces van het weken van het katoenen materiaal in de kleurstof is hetzelfde. 
Met indigo geverfd synthetisch materiaal, wol en andere stoffen gebruiken een 
ander proces van verven. Hakama geverfd met natuurlijke verf is vaak erg duur, 
maar heeft een langer durende zeer duurzame blauwe kleur.
Hoe je een hakama omdoet? Dat geven we je de volgende keer mee!
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