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Verjaardags-
kalender 

 
5 februari: 
Emilie de Groot 
 
14 februari: 
Francis Blokhuis 
 
16 februari: 
Emma Wolff 
 
20 februari: 
Sem Runge 
 
21 februari: 
Elise Brandwijk 
 
21 februari: 
Sarah Verweij 
 
23 februari: 
Souhaira Idrissi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuws 
 
Gabriela Aarts behaald Kata-zilver in Calais 
Gabriela Aarts had in het weekend van 12 en 13 januari een 
internationale wedstrijd in Calais in Frankrijk en bereikte daarbij de 2e 
plaats. De eerste drie rondes heeft ze telkens met 3-0 gewonnen. De 
eerste ronde draaide ze de kata Bassai Dai, de tweede ronde Jion en de 
derde ronde Kanku Dai. Gabriela draaide tijdens de finale Gojushiho 
Sho, maar die ronde verloor ze helaas met 5-0, van Nathalie Sousa, die 
ook in de nationale selectie zit. In totaal heeft Gabriela dus 4 rondes 
gedraaid. Ze is natuurlijk hartstikke blij met haar zilveren plak! 
 
Korting op kaarten voor de Dutch Open 
 Op zaterdag 8 en zondag 9 maart a.s. vindt de Dutch Open in 
Rotterdam plaats. Nationale en internationale toppers (waaronder onze 
‘eigen’ Elmo Diederiks en Sayra Aarts) zullen strijden om een 
felbegeerde titel. Een mooie gelegenheid om het neusje van de zalm op 
wedstrijdkarate-gebied te gaan bekijken. En als je dan toch naar 
Rotterdam gaat; tijdens de Dutch Open worden er ook nog eens clinics 
georganiseerd voor de jeugd. Kaarten kosten aan de zaal 10 euro, maar 
via Frans kan je kaarten bestellen voor 5 euro. Bestel ze snel! Meer over 
de Dutch Open kan je lezen op www.karatebond.nl. 
 
Elmo Diederiks Rijkserkend Leraar Karate-do  
Na onlangs geslaagd te zijn voor zijn vierde dan karate-do, is het onze 
zeer gewaardeerde clubgenoot Elmo Diederiks op zaterdag 9 
februari 2008 na vele jaren hard ploeteren op de  lerarenopleiding van de 
Karate-do Bond Nederland gelukt het examen voor Rijkserkend Leraar 
Karate-do op een uitstekende manier succesvol af te sluiten. Elmo werd 
voor zijn examen lesgeven gesteund door een gretige en  enthousiaste 
delegatie van onze club.  Zij waren getuige van een fantastische prestatie 
waar we natuurlijk allemaal weer hartstikke trots op zijn. 

 
Elmo slaagde met een 8 voor zijn praktijkles van het vak lesgeven. Zijn theoretische toets 
methodiek/didactiek behaalde de hoogste score van deze lichting en ook de overige vakken wist hij met 
geweldige cijfers af te ronden. Hij is daarmee (naast Frans) de tweede volledig gediplomeerde 
karatedocent binnen onze club. Wij feliciteren hem met dit enorme succes en hopen dat we als Shu Ken 
Ma Shi nog lang van zijn deskundigheid zullen mogen genieten.  
 
Aangepast aanmeldingsformulier KBN 
Het inschrijfformulier om lid te worden van de Karate-Bond Nederland is gewijzigd. De belangrijkste 
wijzigingen zijn een verhoging van de contributie met 2% en de vermelding dat je zelf je lidmaatschap 
van de KBN moet opzeggen als je dat wilt. De reden hiervoor is dat veel mensen denken dat het 
opzeggen van het KBN-lidmaatschap automatisch gaat als je je uitschrijft bij je school. Dit is dus niet zo! 
Let hierop als je je eventueel wilt uitschrijven, want het kan een hoop problemen voorkomen. Voor het 
betalen van contributie worden vanaf heden door de KBN alleen nog automatische incasso’s 
geaccepteerd. 
 

 

Bijzondere uitspraken van de sensei 
 

“Kata zonder vorm is geen stijl” 
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Techniek van de maand: Kakiwake-Uke 
 

Deze keer bespreken we de Kakiwake-Uke, ofwel de wigvormige wering. Deze wering wordt vaak 
uitgelegd als het blokken van iemand die je bij de keel wil pakken (wees op tijd want voorkomen is 
beter dan bevrijden). In kata komt de Kakiwake-Uke voor in Kokutsu-Dachi en in Zenkutsu-Dachi. 
De eerste keer in Heian Yondan. Later ook in Jion, Nijushiho, Gojushiho Sho en Dai en met open 
handen (Shuto Kakiwake-Uke) in Meikyo en Gankaku. Je maakt de Kakiwake-Uke als volgt: 
 

• De armen beginnen gekruist voor het lichaam met de ellebogen tegen elkaar aan met de 
binnenkant van de vuisten naar je toe. Je rechtervuist zit aan de binnenkant, zowel als je hem 
uitvoert met je linker als je rechterbeen voor. 

• Je beweegt je bovenarmen neerwaarts richting eindpositie uit elkaar. 

• In de eindhouding bevinden je armen zich in dezelfde positie als bij Uchi-Uke; vuisten op 
schouderhoogte en tussen je elleboog en je lichaam ongeveer 1 vuist afstand. 

• De ellebogen blijven naar binnen wijzen. Tijdens de beweging draai je de binnenkant van je 
vuisten naar buiten toe. Je blokt dus met de buitenkant van je onderarm. 

 

 

Dojo-Etiquette 
 

We zijn geen strenge Dojo. Toch zijn etiquette en een zekere hiërarchie in 
de organisatiestructuur, zonder daarmee afbreuk te doen aan de 
gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, ongeacht graad, culturele of 
religieuze achtergrond, leeftijd of sekse, wezenlijke aspecten binnen onze 
Dojo. Je behandelt iedereen in de Dojo met respect. Een Dojo is een speciale 
plaats. Het woord “Dojo” betekent: de plaats waar je de “Do”, de 
ontwikkelingsweg, bewandelt. Het bewandelen van die Weg vraagt om 
geconcentreerde aandacht. Je omgeving moet er aan bijdragen geordend te 
kunnen trainen. Je dient te streven naar een zekere waardigheid in 
houding en gedrag. Van de beoefenaars van de “Do” wordt dus een 
respectvolle houding en respectvol gedrag gevraagd. Opvoeden tot gedrag 
dat uitdrukking geeft aan dit respect, is een belangrijk aandachtspunt 
binnen de Oosterse krijgskunsten; respect en waardering betonen aan je 
lesgevers, die de moeite nemen om jou de gelegenheid tot leren en 
ontwikkelen te bieden, respectvol omgaan met je omgeving, de plaats die 
je daartoe de gelegenheid biedt, respectvol omgaan met je 
medebeoefenaars, omdat zij jou de gelegenheid tot leren, ervaren en 
ontwikkelen bieden, en last but not least, respectvol omgaan met jezelf. Een lesgever zal evenmin 
accepteren dat je een ander respectloos benadert. Daarom zijn er eveneens een aantal regels die bedoeld 
zijn om jouw veiligheid in de Dojo te waarborgen. Wij verwachten van onze leden dat zij zich aan deze 
binnen de Dojo geldende normen en regels houden: 
 

• Als we tijdens het luisteren naar de instructie van de lesgever willen gaan zitten, dan doen we dat 
altijd met een rechte rug en nooit hangend of half liggend op de vloer. Tijdens de training wordt er 
niet op de banken aan de kant gezeten.  

• Als je tijdens de uitleg iets wilt vragen is dat natuurlijk uitstekend, maar wacht even op een geschikt 
moment of steek je hand even op om de lesgever te laten weten dat je iets wilt vragen. Je stelt je 
vraag pas als de leraar jou daarvoor de gelegenheid geeft. 

• Mocht je van tevoren weten dat je niet op een training kan komen, laat dit dan weten. De lesgevers 
plannen hun lessen gericht op komende examens en wedstrijden, daarbij rekening houdend met het 
niveau van de mensen die op de training verwacht worden te komen.  

• Na de les moet de vlag en eventueel gebruikte trainingsmiddelen opgeruimd worden.  
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Groeten 
Het is belangrijk om zowel bij de start als de afsluiting van het moment 
waarop een zekere verandering in gedrag wordt gevraagd, 
markeringsmomenten te hebben die dit moment accentueren. Daartoe 
dient de buiging (Rei) en het Mokuso (= zitten in stilte). We gaan met z’n 
allen zitten en nemen even de tijd om de zorgen van alle dag achter ons te 
laten en ons te concentreren op de les. Na afloop halen we ons zelf uit de 
sfeer van de les en komen weer tot rust. Vanuit de Japanse traditie heeft 
buigen voor elkaar dezelfde gevoelswaarde als het schudden van een hand 
voor ons, ongeacht of je dit zittend of staand doet. Het gaat hier dus 
feitelijk om een beleefdheidsvorm naar elkaar toe. Het is bovendien een 
vorm van mentale voorbereiding op en afsluiting van het moment. Het 
betreft hier geen vorm van onderwerpinggedrag. Het is geen rituele of 
religieuze handeling. Een vorm van gezamenlijk gebed is het al helemaal 
niet. Wanneer je staande groet, plaats je de beide handen op de 
bovenbenen met de vingers gestrekt. Je pink bevindt zich “op de naad” 

aan de zijkant van je broek. Je buigt met een rechte rug waarbij je hoofd als het ware gefixeerd op de 
romp blijft staan (geen knik in de nek). Wanneer je vanuit Seiza (geknield zitten, voeten vlak en rug 
recht) buigt, heb je de handen op je bovenbenen vlak boven de knie met je vingertoppen naar binnen. 
Ook hier buig je zoveel mogelijk met een rechte rug naar voren, met dit verschil dat de handen naar 
elkaar toe van de knieën afglijden. Terwijl de beide handen met de vingertoppen van wijs- en 
middelvinger contact met elkaar maken, raak je lichtjes de grond. 
 
Wanneer groeten we? 

• Bij het binnenkomen en verla-
ten van de Dojo. Je markeert 
voor jezelf je aanwezigheid in 
de Dojo. Voordat je de Dojo in 
gaat, en voordat je de ruimte 
weer verlaat, groet je (staand). 

• Bij het begin én einde van de 
les. Dit zijn uiteraard belangrij-
ke markeringsmomenten. We 
stellen ons op in een kwart-
cirkel. De hoogste banden staan 
vooraan en de laagste achter-
aan. Als je dezelfde band hebt, 
dan staat degene die de band 
het langst heeft voor. Heb je 
dezelfde band op dezelfde 
datum gehaald dan staat de 
oudste vooraan. 

 
We beginnen met het Mokuso, dat 
wordt aangekondigd door de 
hoogst aanwezige zwarte bander, 
met de woorden “Mokuso” (waar-
op een korte stilte van ongeveer 30 
seconde volgt) en afgesloten met de 
woorden “Mokuso Yame”. Indien 
er geen zwarte bander aanwezig is, 
vervult de hoogst gegradueerde 
lesgever deze rol.  
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Daarna groeten we drie maal:  
1. Shomen ni rei (= groeten naar voren), waarmee je jezelf bewust plaatst voor de opdracht die de vlag 

stelt: het te willen werken aan het slijpen van het ruwe materiaal dat je bent. Je staat hier eveneens 
even stil bij jou voorgangers in het karate-do die het mogelijk hebben gemaakt dat jij nu op jou beurt 
die Weg kunt bewandelen. 

2. Sensei ni rei (= Groeten naar de lesgevers), zij die de moeite nemen om jou de gelegenheid tot leren 
en ontwikkelen te bieden. Dat impliceert de bereidheid van ganser harte aan hun opdrachten te 
willen voldoen. Niet uit onderdanigheid, maar vanuit je bewuste beslissing om je maximaal in te 
zetten om het uiterste uit de door hen aangeboden les te willen halen. 

3. Otogai ni rei (= groeten naar de aanwezigen), je trainingsmaatjes, degenen met wie je samen de 
training ondergaat. Je staat even stil bij het feit dat de gezamenlijke energie die je samen opbouwt jou 
tot grote hoogte voert en je erkent en bevestigt daarmee eveneens jouw verantwoordelijkheid in het 
bijdragen daaraan. 

 
Mocht je onverhoopt toch te laat komen, dan 
loop je niet zomaar de les binnen. Ga in stilte 
geknield bij de ingang zitten en neem voor 
jezelf een Mokuso moment. Wacht totdat de 
lesgever je opmerkt en naar je groet. Je maakt 
dan een buiging, staat op, buigt nogmaals en 
dan kan je met je warming-up beginnen. 
 
Je groet eveneens wanneer je met een 
trainingspartner gaat samenwerken in bunkai, 
enbu of kumite vormen en vervolgens 
wanneer je wisselt van partner of wanneer de 
oefening of demonstratie afgesloten wordt. 
Een markeringsmoment waarin je elkaar 
belooft respectvol en binnen het raamwerk van 
de geldende normen te zullen werken. 
 

Natuurlijk groeten we ook aan het begin en aan het einde van een kata. Dit markeringsmoment behoort 
immers tot de vorm van de kata. 
 
Persoonlijke verzorging, veiligheid en hygiëne 

• Eten in de Dojo is niet toegestaan. Dit geld ook voor kauwgom. 

• Loop nooit met schoenen aan in de Dojo. 

• Draag geen sieraden (horloges, ringen, kettingen, vriendschapsbandjes, piercings, metalen haarclips 
etc). Een hoofddoek, metalen haarclips c.q. spelden zijn verboden. Ook linten en andere versieringen 
zijn verboden. Sieraden die niet af/uitgedaan kunnen worden moeten worden afgetapet. 

• Het dragen van een bril of harde lenzen wordt ernstig afgeraden. 

• Lang haar dat in je gezicht kan hangen moet vastgebonden worden. Het haar moet schoon gehouden 
worden en de lengte van het haar mag geen gevaar opleveren. Lang haar moet worden opgebonden 
met een haarelastiek. Een haarband is niet toegestaan. Tijdens Katawedstrijden is het dragen van een 
kleine haarclip c.q. speld toegestaan. 

• De aanwezigen moeten kortgeknipte nagels hebben en mogen geen metalen of andere voorwerpen 
dragen, welke de trainingspartner kunnen verwonden. 

• Geef het altijd vooraf bij de leraar aan als er lichamelijke problemen zijn. 

• Verlaat nooit de zaal zonder dit aan de leraar te laten weten. Als je naar het toilet moet of 
geblesseerd bent, vertel dit dan even zodat we ons niet ongerust hoeven te maken. 

 
Kleding 
Karatedo Shu Ken Ma Shi is aangesloten bij de KBN dat op zijn beurt is aangesloten bij de WKF (Wereld 
Karate-do Federatie). De WKF kledingvoorschriften zijn ook binnen onze Dojo van toepassing. 
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• We dragen een wit karatepak zonder strepen of biesversiering. Het club- of nationaal embleem mag 
gedragen worden op de linker borstzijde van het jasje. Het uniforme witte pak geeft uitdrukking aan 
zuiver streven en aan gelijkwaardigheid van alle betrokkenen, ongeacht graad, culturele 
achtergrond, leeftijd of sekse. 

• De band moet zo lang zijn, dat aan beide zijden van de knoop 15 cm overblijft. De kleur band die 
gedragen wordt geeft uiting aan de huidige graad van de betrokkene. 

• Zorg ervoor dat je gi (karatepak) schoon en netjes is en je je obi (band) op de juiste manier draagt.  

• Vrouwelijke deelnemers moeten een effen wit T-shirt onder hun karatejas dragen. 

• Het jasje moet, als het met de band rond de middel is vastgeknoopt, minimaal de heupen bedekken. 
Het mag echter niet meer dan 3/4de deel van het dijbeen bedekken. 

• De mouwen mogen niet langer zijn dan het polsgewricht en niet korter dan halverwege de 
onderarm. De mouwen mogen niet worden opgerold om het gevaar van achterhakende vingers e.d. 
te voorkomen. 

• De broek moet een dusdanige lengte hebben, dat deze tenminste 2/3 deel van het scheenbeen bedekt 
en mag niet langer zijn dan het enkelgewricht Broekspijpen mogen niet worden opgerold. 

 

 

Japanse Kunstgeschiedenis (deel 6) 
 

Door Frans Baggen 
 
Ukiyo-e, de Japanse houtsnede, is in het Westen waarschijnlijk de 
meest bekende en beroemde Japanse kunstuitingsvorm. In ieder 
geval vormde deze reproductietechniek, na het Japanse porselein, 
één van de eerste kennismakingen met de Japanse kunst. 
 
Teneinde de Japanse cultuurgeschiedenis goed te begrijpen is het 
belangrijk om goed voor ogen te houden dat de Samurai een zeer 
grote invloed hadden op het dagelijks leven van de Japanners. 
Deze strijderklasse had het recht elke boer of visser te doden 
wanneer deze niet voldoende respect toonde. Zij vormden met 
recht de elite. Tien procent van de Japanse bevolking behoorde tot 
de Samurai-klasse. Dat is vergelijkbaar met het segment in onze 
samenleving van HBO-ers en WO-ers samen. Door dit hoge 
percentage en het aanzien en de macht van de Samurai was het 
mogelijk dat zij hun normen en waarden, voortkomende uit hun 
interpretatie van Zen en Confucianisme op konden leggen aan de 
gehele Japanse maatschappij. De Japanse cultuur was doordrenkt 
van Kamakura Zen, de Samurai variant van Zen die sterke trekjes 
heeft van het Confucianistische systeem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zen cirkel – Benkei 

Daruma 

Gedicht van Hidetsugu - 
Yoshitoshi 
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De weerslag daarvan herkennen we nog altijd in de Japanse 
prentdrukkunst. Ukiyo-e betekent letterlijk “De vergankelijke 
wereld”. De term is dan ook rechtstreeks ontleend aan het Zen 
Boeddhisme. Het drukt voor een Japanner verschillende 
gedachten uit. Eén van de oudste betekenissen ervan (die nog 
altijd besloten ligt in de term) gaf uitdrukking aan een Boed-
dhistische opvatting over het vluchtige en vergankelijke karakter 
van het leven. Later kreeg het woord echter een andere, meer 
positieve en overdrachtelijke betekenis: “De vergankelijke 
wereld” werd een specifieke levensstijl die uitdrukking gaf aan de 
rusteloosheid van het bestaan van de genotzoeker en de vluchtige 
aard van zijn genot. Het kreeg de bijklank van “gevaarlijk leven”, 
maar ook van “durf te leven” en vooral “maak je geen zorgen over 
de dag van morgen en leef in het nu!” 
 
Natuurlijk waren de Samurai geen monniken en de Zen-leer 
onderging in hun handen nogal wat veranderingen. Het 
autoritaire bewind van de militaire dictators eiste van de edelen 
uit alle delen van het Japanse rijk dat ze vier maanden per jaar in 
Edo (het huidige Tokio) zouden verblijven en daar met hun 
gevolg in één van hun kostbare, bij hun stand passende huizen 
woonden. De familieleden (vrouwen en kinderen) verbleven daar 
het gehele jaar en leefden feitelijk in gijzeling. Dit voorkwam dat 
de samurai gelegenheid hadden om onderling ruzie te gaan 
zoeken, met burgeroorlogen tot gevolg, of ongemerkt een opstand 
voor konden bereiden. Bovendien was deze politiek goed voor de 
handel. De Samurai hadden waren vrijgesteld van arbeid en 
hadden dus veel vrije tijd. Zij verwachten van de stad Edo dat 
deze hen het nodige vermaak zouden bieden. Wanneer de 
noodzaak tot inzetbaarheid van de Samurai klasse voor enige 
periode kwam te vervallen, bestond het leven van de Samurai al 
snel uit zuipen, vechten en vrouwelijk schoon. Een dergelijk 
tijdverdrijf kon bestaan uit Geishavermaak of ordinair 
hoerenlopen met je vrienden in de officiële bordelen van het 
Yoshiwara kwartier, of, meer onschuldig van aard, het 
organiseren van een picknick onder de bloeiende kersenbomen of 
een theaterbezoek om het nieuwste toneelstuk te gaan zien. De 
Japanse hoofdstad Edo was vol zwervende genotzoekers en van 
huisjes van plezier, om aan hun wensen tegemoet te komen. In het 
kielzog daarvan, ontstond er een grote behoefte aan 
reclameaffiches. Al deze gelegenheden werden aanleiding tot het 
maken door de affichemakers van ware kunstwerken. Het ging 
dan ook vooral om oude affiches voor toneelstukken e.d. Vaak 
staan er beroemde toneelspelers op afgebeeld, al dan niet in de rol 
van beroemdheden uit de Japanse verhalencultuur, of beroemde 
Sumoworstelaars, in aankondigingen van belangrijke wedstrijden. 
Feitelijk werd zij naar Europa getransporteerd als pakpapier voor 
thee, zijde en porselein. Je kunt dit dus vergelijken met het 
gebruik van oude kranten als pakpapier. Zodra de actualiteit 
ervan achterhaald was, diende het nergens meer voor, behalve 
dan om te worden weggegooid. 
 
 
 Kunisada Sadahide – De 

geest van Oiwa 

Samurai in gevecht met 
zijn demonen 

De Jade Aap - Yoshitoshi 
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Hokusai 
Tijdens de Kaei periode, (1848 – 1854) waren koopvaardijschepen 
erin geslaagd Japan te bereiken. Dit leidde tot de Meiji revolutie in 
1868. Japan beëindigde daarmee een lange periode van 
isolationisme. Import vanuit en export van goederen naar het 
Westen waren niet langer verboden. Een van de eerste zaken die 
naar het Westen kwamen was een kopie van een schetsboek van 
Katsushika Hokusai (1760 - 1849), genaamd Hokusai Manga 
(Manga: Japans voor “schets”). Hokusai heeft binnen alle genres 
van Ukiyo-e gewerkt, maar het bekendst is hij geworden door zijn 
landschapsafbeeldingen. Op de omslag van een Frans magazine 
Le Japon Artistique verscheen in 1888 een prent van Hokusai. De 
prent is afkomstig uit een van zijn bekendste werken: De Fugaku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Zelfportret Hokusai                               Le Japon Artistique (1888) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeeldingen uit de Fugaku Sanjûrokkei, oftewel de Zesendertig gezichten op de berg Fuji 
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Sanjûrokkei, oftewel de Zesendertig gezichten op de berg Fuji dat hij maakte na zijn zestigste. Hij 
gebruikte in deze werken vaak de kleur Pruisisch blauw, die in Japan pas vanaf 1829 bekend was. 
Hokusai werd geboren in Edo. Over zijn ouders is niets bekend. Toen hij drie jaar was, werd hij 
geadopteerd door Nakajim Ise, die spiegels maakte voor het hof van de Shogun. Op zijn achttiende, toen 
hij al wat ervaring had met houtsnijdruk, begon hij te werken in het atelier van de Ukiyo-e-kunstenaar 
Katsugawa, die gespecialiseerd was in portretten van acteurs. Omdat hij het in artistiek opzicht niet eens 
was met zijn docent, moest hij reeds op 25 jarige leeftijd het atelier verlaten. Hierna brak er een periode 
van armoede aan voor Hokusai. Hij bleef wel studeren om zich in artistiek opzicht te verbeteren. De 
neerslag van die studie vinden we o.a. terug in zijn schetsboek, de Hokusai Manga. Hokusai maakte 
illustraties voor boeken en houtsnijprenten met als belangrijkste onderwerpen het dagelijks leven in 
Japan en de Japanse tradities en legendes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeeldingen uit de Hokusai Manga 

 
Japonisme 
Eenmaal in het westen maakten deze affiches een grote indruk op 
de toenmalige generatie kunstenaars. Onder de naam Japonisme 
vormde zij op basis van deze invloeden een heuse stroming in de 
westerse schilderkunst Beroemde voorbeeld daarvan is Van Gogh. 
De broer van Vincent van Gogh, Theo van Gogh, was een groot 
verzamelaar van deze Japanse prenten. Reeds vanaf 1860 werd 
Ukiyo-e, Japanse houtblok drukkunst een inspiratie bron voor een 
hele generatie Europese Impressionisten en uiteindelijk ook voor 
de Art-Nouveau (Jugend-Stil) en het Kubisme (o.a. Picasso). 
 
 
 

Kersenbloesem van Hokusai 
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De grote golf van Kanagawa 
Het meest bekende werk van Hokusai is de grote golf bij Kanagawa. Dit is één van de werken uit de 
Fugaku Sanjûrokkei, de zesendertig gezichten op de berg Fuji, waar enkele bootjes op een zee van 
reusachtige golven proberen te varen. Vooral de grootste golf is indrukwekkend en heeft iets van een 
monster met klauwen. Deze golf verbeeldt de strijd van de roeiers in de bootjes tegen de kracht van de 
natuur. Er zijn in de baai van Tokio, waar Hokusai de gebeurtenis op het kunstwerk waarschijnlijk heeft 
afgebeeld, ook dergelijke golven waargenomen. Op de achtergrond staat de berg Fuji Yama,  maar 
Hokusai heeft hem mischien ook nog in de voorste golf afgebeeld, aangezien die golf precies dezelfde 
omvang heeft als de Fuji vanuit een ander perspectief. De grote golf heeft sindsdien veel kunstenaars 
geïnspireerd, maar ook veel tekenaars van politieke (spot)prenten. Hokusai bereikte een voor die tijd 
onwaarschijnlijk hoge leeftijd. Hij stierf op 88 jarige leeftijd. Hij liet 30.000 werken na. Zijn laatste 
woorden zouden zijn geweest: “Nog tien jaar, of zelfs vijf, en ik zou een groot artiest geworden zijn”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven: Kersenbloesem van 
Vincent van Gogh 
 
Links: Yoshitoshi – De geest van 
de Komachi Kersenbloesem 
 
Midden: Op Japanse prenten 
geïnspireerd schilderij van 
Vincent van Gogh 
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Japanse Wijsheden 
 
Motsugai bezocht eens de heer van Mihara, die hem een inktschildering van een eenzame gans liet zien 
van de hand van een van zijn kunstenaars. “Ganzen vliegen altijd in formatie,” zei de ontstemde heer 
tegen Motsugai, “maar als je het mij vraagt, negeert deze gans zijn soortgenoten.” Toen Motsugai dat 
hoorde, haalde hij zijn penseel tevoorschijn en voorzag het schilderij van een bijschrift: “Dit is de leider 
van de formatie. Er volgen er meer, er volgen er meer.” De heer was nu veel gelukkiger met het 
schilderij. 
 
 
 
 
 

Kalligrafie aan de rechterkant: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voordat zij een boeddhistische non werd, was 
Otagaki Rengetsu (1791 – 1875) opgeleid tot 
samuraivrouw. Zij muntte uit in zowel 
de literaire kunsten als de krijgskunsten. 

 
Zuiverheid van hart en een vrij stromende geest zijn 

wezenlijke elementen van budo. 
 
 

 
 
 
 
Uiteraard waren er veel zenmeesters die geen krijgskunstenaar waren. Muso 
Kokushi (1275 – 1351) reisde eens samen met een van zijn volgelingen, een 
uitstekend zwaardvechter. Toen zijn aan boord van een veerboot gingen, kwam 
er een dronken schurk aangestormd die eiste dat hij aan boord zou worden 
gelaten, hoewel deze al vol was. De schurk sprong aan boord en veroorzaakte 
veel deining. Bezorgd dat de boot zou kapseizen, greep Muso in en verzocht de 
gewelddadige bruut te gaan zitten. De geergerde schurk sloeg Muso met zijn 
ijzeren waaier op het hoofd. Bloed stroomde over zijn voorhoofd, maar Muso gaf 
geen kik en kreeg de schurk zover te gaan zitten. Zodra zij de andere oever 
bereikten, stapte Muso’s reisgenoot, de bekwame zwaardvechter, van boord en 
wachtte, met zijn hand op het gevest van zijn zwaard, tot de schurk aan land zou 
komen. De schurk realiseerde zich wat er ging gebeuren en deinsde terug de 
boot in. Muso greep nogmaals in, hield zijn volgeling tegen en zei: “Wees een 
goed boeddhist. Laat hem gaan.” 
 

 
Rivier 

 
Stof en vuil 

van deze wereld 
stromen weg. 

Alles wordt gezuiverd 
door de golven van rivier Kamo. 
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Interview met: 
Simone Aldenhuijsen 

 
Simone Aldenhuijsen is geboren op 28 maart 
1973 en werkt als psycholoog bij Altrecht, het 
centrum voor angst- en stemmings-
stoornissen. 
 
Hoe ben je met karate begonnen? 
In ben in 1992 begonnen toen ik in Gouda woonde. 
Het was toen de zoveelste sport die ik uitprobeerde. 
Ik vond het zo leuk, dat ik verder wilde. Later ben 

ik naar Utrecht verhuisd en toen ben ik bij Olympos en O-Ki-Do gaan 
trainen. Ik was toen gele band. Sindsdien ben ik altijd blijven trainen. 
Ik ben er wel een tijdje tussenuit geweest, maar ik heb het toch weer 
opgepakt, want ik miste iets. Ik had wel wat moeite om de fijne motoriek 
weer te pakken te krijgen, want dat was een beetje weggezakt. 
 
Hoe ben je bij Shu Ken Ma Shi terechtgekomen? 
Bij O-Ki-Do gaf Frans les en ik vond hem een hele inspirerende 
lesgever. Bij de karateweekenden van O-Ki-Do was ik verkocht. 
 
Wat wil je in het karate bereiken? 
Ik wil zoveel mogelijk begrijpen. Ik heb veel rust gevonden in het karate 
en dat wil ik nog verder ontwikkelen. En ik hoop dat ik ooit de zwarte 
band haal, maar daar zal ik wel heel hard voor moeten trainen.  
 
Wat vind je het leukst aan karate? 
Dat je altijd iets vind om op te trainen. Je zoekt altijd de grens op van 
wat je nog niet kunt en wat je nog moet leren. En natuurlijk de leuke 
club! Ook de buitentrainingen die we af en toe doen vind ik super. Met 
name tijdens de karateweekenden! Helaas was ik tijdens het vorige 
karateweekend aan het bergbeklimmen… 

Agenda 
 

vrijdag 15 t/m zondag 17 februari: 
E.K. Cadetten en Junioren in 
Triëste, Italië 
 
zaterdag 16 en zondag 17 februari: 
Stage Janick Poupée bij 
sportschool Ooms in Tilburg 
 
zaterdag 8 en zondag 9 maart: 
Dutch Open in Topsport-
centrum Rotterdam 
 
zondag 6 april: 
N.K. Senioren in Topsport-
centrum Rotterdam 
 
 
 
 

 

 

Strip 
 
 

 

 

Colofon 
 

Gert-Jan Schouten 
Cambridgelaan 235 
3584 DZ Utrecht 
Voor vragen en opmerkingen: 
clubkrant@shukenmashi.nl 


