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Inleiding 
 

Dit boek is geschreven om een discussie op gang te 

brengen over het fenomeen BUDO! Welke plaats heeft 

het in de huidige moderne”beschaafde” maatschappij? 

Ten tweede heb ik dit onderwerp gekozen om mijn eigen 

visie te verduidelijken over deze vraagstelling! Ook wil 

ik op deze wijze laten zien welke plaats Budo in de 

toekomst zou kunnen innemen in de maatschappij! 

 

Op de eerste plaats zal ik trachten uit te leggen wat Budo 

is, waar het vandaan komt en welke “culturele” 

geschiedenis het heeft. Hierbij zal ik verwijzen naar 

bestaande literatuur en websites. Ook zal ik verwijzen 

naar gesprekken die ik gevoerd heb met diverse mede 

Budo beoefenaren. In deze uiteenzetting zal ik ook 

uitleggen wat het begrip Martial Arts inhoudt en het 

verschil tussen Budo (de weg van de Krijgskunst) en 

Bujutsu (Krijgskunsten)! 

 

Hierna zal ik een aantal Budostijlen 

behandelen/beschrijven. Wanneer hierdoor een beeld 

ontstaan is, zal ik de moeilijke en verwarrende, drukke en 

agressieve, moderne maatschappij waarin wij leven, 
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trachten uiteen te zetten. Hierbij zal ik de situatie 

beschrijven zoals ik die zelf zie in het Nederland van 

vandaag de dag! Dit wordt ondersteund door onderzoek, 

ervaring van de schrijver zelf en enige krantenartikelen 

welke gevoegd worden in de bijlagensectie achterin deze 

scriptie. Tevens wordt een e-mail van de schrijver als 

reactie op deze “Stelling van de dag” gevoegd om 

hierdoor blijk te geven van de betrokkenheid van de 

schrijver bij de problemen die de maatschappij vandaag 

de dag allemaal ondervindt! 

Ook wordt het aspect van de zelfverdediging aan de orde 

gesteld. Hiermee beschrijf ik een onderwerp dat mij al 

bezig houdt sinds begin jaren tachtig van de vorige eeuw 

(toen ik begon met trainen, bestuderen en beoefenen van 

Jiu-Jitsu)! Hiermee wordt een modern onderwerp 

aangesneden welke een “HOT” item is op dit moment! 

Weerbaarheid, opvoeding, pesten, lichaamstaal, de 

wetgeving en nog veel meer, komen hierbij aan de orde. 

Inmiddels beoefen en bestudeer ik heel wat meer 

krijgskunsten. Met het beschrijven van de situatie, de 

problemen zoals moeilijk opvoedbare jeugd, 

minderheidsgroepen, agressie in het openbare- en 

gezinsleven, enz., wordt hopelijk een beeld geschetst van 

de huidige toestand, waarna duidelijk kan worden 

gemaakt wat het Budo kan betekenen voor de 

maatschappij, in zowel positieve als negatieve zin. 

Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan het 

creëren van een betere wereld, meer verdraagzaamheid, 

minder agressie en meer begrip voor elkaar, in de nabije 

toekomst. 

 

Paul Jansen 
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Hoofdstuk 1 
 

 Budo 

 Japanse Tempel  

Om de betekenis van Budo te kunnen begrijpen is het 

noodzakelijk om de geschiedenis en oorsprong ervan te 

behandelen en verduidelijken. De gemiddelde 

Nederlander weet nu eenmaal niet wat het woord 

betekent en waar het voor staat! 
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Wat betekent Budo? 

Wat is Budo nu eigenlijk? Budo is een Japans woord. Het 

woord moet in twee woorden worden opgedeeld, n.l. in 

'Bu" en "Do". Bu betekent zoveel als Krijg en Do is 

eigenlijk de Weg die de krijger bewandelt, of zoveel als 

zijn pad, zijn levensweg. 

In het algemeen kan men Budo vertalen als de 

verzamelnaam voor alle Japanse Krijgs- of 

Gevechtskunsten en -Sporten! Iemand die aan Budo doet 

beoefent dus meerdere Japanse krijgs- of vechtsporten of 

-kunsten! 

Karate, Ju-Jutsu, Judo, Aikido, Kendo, Iaido, Jodo zijn 

slechts enkele van de vele "Hoofdstromingen" in het 

moderne (Shin)Budo. Karate heeft als "hoofdstroom" 

vele zijstromingen of subdisciplines welke zich in de 

loop der eeuwen en jaren hebben ontwikkeld. Hetzelfde 

geldt voor vele andere hoofdstromingen. 
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Japanse eilanden. Hieronder ligt Okinawa! 

Geschiedenis van het Budo 

In Japan waren het in eerste instantie de militairen die 

zich bezig hielden met de ontwikkeling van het 

traditionele (Ko)Budo. Tevens werden de adellijke 

families onderwezen in de vechtkunsten en 

krijgsverrichtingen. Tot en met de 17de eeuw bestond 

Japan nog niet als één natie en was de bevolking verdeeld 

in elkaar betwistende groepen/provincies die geleid 

werden door plaatselijke "edellieden"; de Daimyo!. 
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In deze oude tijden was er sprake van een bijna continu 

durende oorlog! Martiale (gevechts)vaardigheden waren 

toen een soort eerste levensbehoefte! Leest (of kijkt) u 

maar naar/in het bekende Shogun verhaal. 

Japans Karakterteken voor Bushido (Kanji) 

Pas in 1603 brak er een periode van "relatieve" vrede 

aan in het tijdperk van "Shogun" Tokugawa. De Shogun 

was een soort militaire heerser in die tijd. De Keizer was 

door het Shogunaat onder een soort curatele gesteld en 

had geen werkelijke macht! Hij verplichtte iedere 

Daimyo om zijn familie in de hoofdstad te laten wonen. 

Op die manier hield hij de families in een soort gijzeling 

waardoor de Daimyo in feite alle macht ontnomen werd! 

Zo kwam er dus een einde aan de onafhankelijkheid van 

deze lokale heersers. Ook kwam hiermee een einde aan 

de voortdurende oorlog. Het Bu Jutsu werd echter ook 

ondermijnd in deze periode! Bu Jutsu wil zeggen de 

kunst van het oorlogvoeren. De Samurai die als krijgers 

in dienst waren van een Daimyo, ontleenden hun 

spirituele en intellectuele ontwikkeling niet alleen aan de 

vechtkunsten. Door hun erecode, de "Bushido" (Way of 

the Warrior, weg van de krijger), werden de Samurai 

ertoe aangezet om hieraan hun ontwikkeling te ontlenen! 

Velen van hen gingen zich mede toeleggen op de 

theeceremonie, bloemschikkunst, schilderen en dichten. 



11 

 

Ook gingen sommige Samurai deze verfijning toepassen 

in hun vechtkunsten. Voor deze groep nam het streven 

naar perfectie een meer belangrijke plaats in dan de 

praktische en functionele aspecten van de vechtkunsten. 

Nu kwam het woord Budo als term voor de martiale 

disciplines (Martial arts is Engels voor Gevechtskunsten) 

in zwang. D.w.z. dat de beoefening van Budo moest 

leiden tot een innerlijke, persoonlijke vrede die samen 

diende te gaan met een uiterlijke sociale vrede.  

Tegenwoordig staat deze vorm van Budo bekend als Ko-

Budo, ofwel het Klassieke Budo! 

In 1868 werd de Tokugawaperiode beëindigd toen de 

keizer in ere werd hersteld en de toenmalige Shogun 

afgezet. Dit is bekend geworden als de Meiji-restauratie, 

genoemd naar de nieuwe Keizer Meiji. Vanaf dit tijdstip 

wordt het moderne Budo, genaamd Shin-Budo, 

ontwikkeld. 

Deze moderne Budovormen waren bedoeld voor burgers 

zodat deze op die manier een sterke binding hielden met 

het verleden en daarmee met de identiteit van Japan. Ook 

de 2e Wereldoorlog is van sterke historische betekenis 

geweest voor de ontwikkeling van het Budo. Doordat 

Japan de oorlog verloor was het moreel van de bevolking 

laag en de Budovormen werden gezien als een manier om 

dit weer op te vijzelen. Het toevoegen van een 

competitievorm aan b.v. Jiu-jitsu door het Judo, Karate 

en andere vormen, werd waarschijnlijk gedaan om aan 

populariteit te winnen. 
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                               Japans stilleven 

Na de 2e wereldoorlog waren delen van Japan bezet door 

de geallieerden en door de aanpassing van de 

vechtkunsten en de daarop volgende overheidserkenning, 

ontstonden er vele openbare Budoscholen. De geallieerde 

militairen werden dan ook lid van deze scholen en namen 

het geleerde mee naar huis. De VS was dan ook een van 

de eerste landen met de oprichting van Budoscholen 

(Shin-Budo uiteraard!). 

Na introductie in het westen werden er allerlei 

wereldorganisaties opgericht. Judo was de eerste die 

olympisch werd. Meer en meer westerlingen raakten 

echter ook geïnteresseerd in de traditionele 

(Ko)Budovormen en Bu Jutsu en zijn op zoek gegaan 
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naar leraren die dit nog konden overbrengen. Door deze 

leraren zijn wij nu in staat om zowel Kobudo, Shin-Budo 

als Bu Jutsu te bestuderen en te beoefenen. In Nederland 

hebben we met de moderne variant te maken welke iets 

geritualiseerd is in sportieve vechtsportsystemen zoals 

wedstrijdjudo en wedstrijdkarate. Ze hebben aanzienlijke 

technische en organisatorische veranderingen ondergaan 

om een veilige beoefening voor de gewone burger 

mogelijk te maken. 

 

Nederland 

In Nederland wordt de laatste jaren ook steeds meer aan 

Kobudo gedaan en worden steeds meer organisaties als 

de SJK/FOG/IMAF enz. opgericht om de krachten 

nationaal, maar ook internationaal, te bundelen! Ook een 

organisatie als de YMAF (Yuyukan Martial Arts 

Federation) is betrekkelijk nieuw. Onder deze vlag 

worden o.a. rijkserkende lerarenopleidingen georganiseer 

b.v. op het gebied van de Selfdefence! 

De ontwikkelingen in Nederland staan niet stil, 

integendeel; het lijkt of er een soort stroomversnelling 

plaatsvindt in Budoland! 
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Tekening van Japan!  

Het verschil tussen Do en Jutsu 

In het algemeen kan men zeggen dat mensen die een 

Jutsuvorm beoefenen, de technieken bestuderen en 

beoefenen om de effectiviteit en de realiteit alsmede de 

bruikbaarheid van gevechtstechnieken op straat of in het 

leger, te kunnen gebruiken. Een puur praktische 

benadering dus! Ook politiemensen, bewakers van 

justitie, enz. krijgen steeds meer onderricht in 

jutsuvormen! Een westerse variant is b.v. het boksen en 
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Savate (kickboksvorm uit Frankrijk)!. In Israël is het 

Krav Maga ontwikkeld. Krav Maga is een eclectisch 

systeem gebaseerd op het jiu-jitsu! We moeten ook niet 

vergeten dat Judo en Karate ook bestaan in de pure en 

opvoedende vorm welke zich niet alleen met 

gereglementeerde wedstrijdstijlen (DO) bezig houden! In 

deze ongereglementeerde vorm houden zij zich dan bezig 

met de bruikbaarheid van de technieken zoals b.v. in het 

Karate-Jutsu! Judo is bijvoorbeeld de Do-vorm van het 

jiu-jitsu! 

Mensen die een Dovorm bestuderen, proberen o.a. de 

filosofische kant te achterhalen. Het ontstaan van 

vechtkunsten en de religieuze / spirituele kanten (Zen, 

Boeddhisme, Confucianisme) van deze vorm is dan het 

belangrijkst, evenals het bestuderen van de technieken op 

zichzelf! Zij bestuderen allerlei technieken die niet altijd 

(meer) toepasbaar zijn in de huidige moderne wereld 

zoals b.v. Iaido, Kyudo en andere vormen. Men loopt nou 

eenmaal niet met een zwaard of boog over straat, dus de 

kans dat iemand veel heeft aan iaido of Kyudo, als hij 

overvallen zou worden, is natuurlijk erg klein! Maar dat 

is dan ook niet de reden dat hij een Dovorm bestudeert! 

Hij doet dit o.a. ook omdat hij zichzelf als persoon en 

spiritueel, maar ook sportief, wil ontwikkelen! 
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Het algemene concept van Budo is: het disciplineren 

van het menselijk karakter door toepassing van de 

principes van de Budodiscipline in kwestie. 

Het doel van Budo is: eenheid van lichaam en geest 

creëren. Cultivatie van een robuuste geest. Verbetering 

van de technische vaardigheid. Beleefdheid en eergevoel 

ontwikkelen en behouden. Een nooit ophoudende 

ontwikkeling van de persoon. Oprechte interesse in en 

respect voor de medemens ontwikkelen en behouden. 

Een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de cultuur 

en de vrede. 

Bovenstaande is o.a. tot stand gekomen doordat ik de 

Leraar Martial Arts Opleiding via de FOG (2001-2002) 

heb gevolgd waardoor ik in de gelegenheid ben geweest 

om tijdens deze opleiding het fenomeen Budo beter te 

bestuderen en er een dieper inzicht in te verkrijgen. 
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JUTSUVORMEN  DOVORMEN. 

1 - Realistisch vechten sportwedstrijd 

2 - op leven en dood  op scheidsrechtersbeslissing 

3 - geen regels   reglement 

4 - aanvallen op vitale delen aanvalsgebied beperkt 

5 – techniek/kracht nodig behendigheid 

6 - locatie/of donker?  meestal sportruimte 

7 - geen tijdslimiet  wedstrijdtijd. 

8 - geen verboden technieken gelimiteerde technieken. 

9 - altijd gereed zijn  rustpauzes  

10 geen volgende keer altijd een volgende keer 

11 meer dan tegenstander tegen een tegenstander 

12.altijd voorzichtig/zanshin niet altijd noodzakelijk 

13 geen leeftijdslimiet Leeftijd gebonden 

14 - geen jurering  scheidsrechters 

15 - natuurlijke technieken voorgeschreven technieken

    door intensieve 

    basistraining  

16 - een lange trainingsperiode noodzakelijk 

    niet zoveel tijd nodig  

    (levenslange training)  
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Website 

Met het opzetten en beheren van een website hoop ik 

tevens een lacune te vullen op het internet.  

Omdat er weinig websites zijn die Budo goed in beeld 

brengen, heb ikzelf een eigen website opgericht! Ook 

houdt ik nog twee weblogs bij! 

In de toekomst hoop ik nog meer toe te kunnen voegen 

aan mijn site(s) om nog meer duidelijkheid te scheppen 

rondom het fenomeen Budo. 

Meer informatie betreffende de Budosporten en verwante 

onderwerpen, kan men dus o.a. vinden op mijn website. 

Het adres is: http://www.budoinfo.nl 

http://www.budoinfo.nl/
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Hoofdstuk 2 

 Budostijlen 

In dit hoofdstuk zullen enkele Budostijlen nader worden 

bekeken en verklaard om begrip te kunnen verkrijgen 

voor de manier waarop e.e.a. is ontstaan en waarom 

Budo een hulpmiddel kan zijn om de wereld om ons heen 

positief te beïnvloeden. Voor informatie over meer 

Budostijlen verwijs ik de lezer naar mijn site 

www.budoinfo.nl  

Judo (voor meer informatie kunt u 

kijken op www.jbn.nl) 

Als Judo vertaald wordt naar het Nederlands dan 

betekent het zoveel als "De zachte Weg". Do is weg en Ju 

is zacht in het Japans. Judo is ontstaan in Japan zo rond 

1880 en werd bedacht door Professor Kano te Tokio. 

Judo is een wedstrijdsport en wordt in Nederland 

http://www.budoinfo.nl/
http://www.jbn.nl/
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bedreven onder auspiciën van de Judobond Nederland 

(JBN). Waarom heeft Professor Kano Judo nou eigenlijk 

bedacht? Naar mijn mening werd het mede veroorzaakt 

doordat o.a. beoefenaren van Ju-Jutsu, zich vaak en 

zwaar blesseerden als men zich in vriendschappelijke 

gevechten ging meten met elkaar! Hierdoor kon men zich 

tijdens trainingen en lessen ook nooit ten volle inzetten 

zonder verwondingen op te lopen! Bij judo zijn veel van 

deze gevaarlijke technieken weggelaten! Hierdoor is het 

mogelijk geworden om, via een goed opgezet 

wedstrijdreglement en goed opgeleide scheidsrechters en 

overkoepeld door een bond, wedstrijden te organiseren 

waarin men zich met elkaar kan meten zonder zwaar 

geblesseerd te raken! Men kan al meedoen aan 

wedstrijden vanaf een jaar of vijf! Ook opvoedkundig 

gezien speelt Judo een grote rol, zeker als men Judo 

bedrijft op een manier zoals Professor Kano voor ogen 

moet hebben gestaan toen hij het ontwierp vanuit zijn Ju-

Jutsu achtergrond. Respect voor elkaar en de leraar en 

dus ook de scheidsrechter (tijdens randori of 

wedstrijden!) en de etiquette! Helaas schijnt 

tegenwoordig bijna geen Judoka meer te weten waarom 

men b.v. tijdens het (zittend) groeten voor de leraar (of 

elkaar!) tijdens de les, eerst met de linkerhand naar de 

grond gaat en dan pas met de rechterhand en dan pas 

groet. Hierna brengt men eerst de rechterhand weer naar 

zijn heup en dan pas de linkerhand! Waar komt dit 

vandaan en waarom deed men dat precies zo en niet 

andersom of gelijktijdig met twee handen naar de grond 

en weer terug? Waarom moet men tijdens het zittend 

groeten de ogen altijd naar voren gericht blijven houden 

en plaatst men het hoofd niet helemaal naar beneden 
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gericht, op de mat? Waarom groet men b.v. naar de 

Kamiza of de Shinden. Wie weet nog wat dit betekent en 

waarom men dit doet? Naar mijn mening is het Moderne 

Nederlandse Judo een wel heel erg verwesterde vorm van 

pure wedstrijdsport geworden en neemt lang niet 

iedereen nog de moeite om zich te verdiepen in de 

achtergronden en de historie van het Judo. 

Hier is de 

Judojeugd van Budocentrum Julianadorp bezig! 

Judo begint bij het vastpakken van elkaar bij de judogi 

(judokleding). Dit wordt kumi-kata genoemd. Vanuit 

deze pakking kan men gaan werken aan het voorbereiden 

van een worp (balansverstoring!) om de partner op de 

grond te gooien. Voor goed uitgevoerde worpen krijgt 

men een score (= 1 heel punt) toebedeeld. Als een judoka 

een Ippon toebedeeld krijgt is de wedstrijd afgelopen! 

Voor een iets minder goede worp kan altijd nog een half 

punt (waza-ari) of een klein resultaat (koka) worden 
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toegekend. Ook yuko is nog mogelijk (iets groter 

resultaat). Op de grond gaat het gevecht verder en kan 

geprobeerd worden om de tegenstander in een houdgreep 

te krijgen of een armklem aan te zetten. Als men de 

partner in een houdgreep heeft, gaat de tijd lopen en na 

een aantal seconden krijgt men dan een score toebedeeld 

en als het lang genoeg volgehouden wordt, is de 

wedstrijd afgelopen! Als men er in slaagt om de 

tegenstander in een armklem te krijgen, zal deze 

afkloppen als de klem aangezet wordt. De uitvoerder van 

de klem dient dan direct los te laten! Ook is het mogelijk 

om bij een tegenstander een verwurging aan te zetten. 

Ook nu kan de judoka afkloppen. Afkloppen betekent 

opgeven en is gelijk aan Ippon en dus is de wedstrijd dan 

verloren! Hierbij moet de scheidsrechter echter zeer goed 

opletten, sommige sporters gaan zo op in het 

gevecht/wedstrijd, dat zij niet in de gaten hebben wat er 

gebeurt! Hierdoor kan een judoka bewusteloos raken! Op 

tijd ingrijpen is dan vereist! Ook hier kan de judoka zelf 

afkloppen als hij door heeft dat hij niet kan ontsnappen 

uit de klem, verwurging of houdgreep! U ziet dat de 

scheidsrechter bij deze wedstrijden een grote en 

belangrijke rol vervuld. 
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Jigoro Kano; Stichter van het Judo! 

Het spreekt voor zich dat er een groot verschil zit tussen 

wedstrijden voor kinderen en voor volwassenen! Kleine 

kinderen mogen b.v. niet verwurgen of klemmen maken 

enz. Bij grotere kinderen mag dat weer wel maar is het 

op interventie van de scheidsrechter wanneer een klem of 

verwurging zit en wacht deze niet af of een judoka wel 

afklopt, puur ter bescherming van de judoka zelf! 

Geschiedenis van het Judo 

De bedenker van het judo is, zoals gezegd, Jigoro Kano. 

Hij werd geboren op 28 oktober 1860 in het dorpje 

Mikage in het westen van Japan. Hij was klein en niet 

sterk. Hij bestudeerde de ju-jutsu-systemen van drie 

verschillende scholen: van de Kito-Ryo, de Tenshin-

Shinyô-Ryu en van de Nippon-Ryu (Ryu betekent 

school/richting/stijl). Hij zocht echter naar een nieuw 
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systeem van zelfverdediging. Omdat hij zo klein was 

wilde hij met verschillende technieken de sterke mannen 

overwinnen. Hij moest daarom de krachten van de 

sterken gebruiken en om te zetten in zijn voordeel. Hij 

bedacht het Nippon-Den-Kodokan-Judo; kortweg 

JUDO dat letterlijk betekent; "de zachte weg". In 1882 

opende Jigoro Kano zijn eerste school: De Kodokan 

("Kodo" betekent "de waarheid verkondigen" en "Kan" 

betekent "bijeenkomst").  

Hij was toen 22 jaar. In 1889 vertrok Jigoro Kano uit 

Japan voor een tournee door Europa. Hij wilde zich op de 

hoogte stellen van de westerse opvoedingsmethoden en 

tegelijkertijd propaganda maken voor zijn Judo. Judo 

werd in dat jaar ook een verplicht vak op school. 

Yamashita, één van zijn beste leerlingen, werd in 1903 

naar Amerika gezonden, waar hij een school opende die 

in korte tijd een geweldige populariteit genoot. Ook 

president Theodore Roosevelt (USA) bezocht de school 

en werd een enthousiast judoka. Jigoro Kano bleef zijn 

hele leven nog les geven, maar dat werd steeds moeilijker 

omdat zijn gezondheid te wensen overliet. 

In 1938 begaf hij zich naar Cairo voor een bijeenkomst 

van het Internationaal Olympisch Comité, dat toen de 

spelen in Tokio voorbereidde. Op de terugreis op de boot 

Hikawa Maru naar Japan overleed hij, op 4 mei 1938, ten 

gevolge van een longontsteking. Hij werd 77 jaar oud. 

Omdat zijn zoon nog te jong was werd het bestuur van de 

Kodokan toevertrouwd aan zijn neef Nango Jiro. In 1946 

werd deze opgevolgd door Risei Kano, zoon van Jigoro. 
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In Nederland is Anton Geesink een van de bekendste 

Judoka's. Hij won als een der eersten een grote titel in de 

finale van een Japanner! In Japan wordt hij nog steeds op 

handen gedragen! 

Ook Wim Ruska, Jon Bluming, Peter Adelaar en nog 

enkele andere judoka's uit de zestiger en zeventiger jaren 

van de vorige eeuw hebben Judo in Nederland de meeste 

bekendheid gegeven t.o.v. de andere Japanse 

Krijgskunsten en -sporten! 

Bekende Judoka's van nu zijn o.a. Mark Huizinga en 

Edith Bosch (Edith is oorspronkelijk uit Den Helder 

afkomstig!). 
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Karate (Do) Zie ook 

www.karateinfo.nl  

 

Jeugdkarate in wedstrijdverband! 

Waar komt het woord Karate vandaan en wat betekent 

het eigenlijk? Kara betekent in het Japans "leeg"en Te 

betekent "hand". Je zou dus kunnen zeggen dat Karate 

vechten met lege handen is. Het moderne Karate is min 

of meer ontwikkeld op een eiland voor de kust van Japan 

voor de 2e wereldoorlog. Men noemde het in het begin 

Okinawa-Te (de hand van Okinawa). Van hieruit bracht 

Gichin Funagoshi het rond 1930 naar het vaste land van 

http://www.karateinfo.nl/
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Japan via een demonstratie te Tokio, waarna het zich 

verder verspreidde door geheel Japan! Vele 

stijlverschillen ontstonden; zoals Shotokan, Kyokushin, 

Shito, Wado, Ashihara, en nog meer Karatestijlen! In 

Nederland werd Kyokushin Karate door de Heer Jon 

Bluming geïntroduceerd. De ene stijl kenmerkt zich door 

full-contact wedstrijden (Kyokushin Karate) en andere 

door semi-contact wedstrijden, weer andere door b.v. 

veel Ju-Jutsu achtige technieken en ontwijkingen zoals 

b.v. het Wado-Ryu Karate. Het lopen van KATA 

(schijngevecht tegen 1 of meerdere denkbeeldige 

tegenstanders) wordt bij meerdere stijlen als zeer 

waardevol ervaren. Het wordt dan ook met veel overgave 

gelopen tijdens wedstrijden! 

  

Mijn dochter Wendy (rechts) tijdens een Karatewedstrijd 

(toernooi bij Shintai in Wieringerwerf 2004)! 
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De “Kunst” van de lege hand. 

Al meer dan 1000 jaar is Okinawa beroemd om zijn 

vermenging van de Chinese en Japanse culturen, maar er 

is altijd heel weinig aandacht besteed aan de 

eilandengroep die Zuid-Japan verbindt met het Chinese 

eiland Taiwan. De Japanners noemen deze kleine, 

verstrooide, archipel de Ryukyu Eilanden, naar de 

Chinese naam Liu Ch'iu ( in het Japans kent men de L 

niet!). Het grootste eiland van de archipel is Okinawa, 

met de gelijknamige hoofdstad. Het ligt ongeveer 550 

kilometer ten zuiden van het voornaamste zuidelijke 

Japanse eiland Kyushu, 550 kilometer ten noorden van 

Taiwan en ongeveer 740 kilometer ten oosten van het 

Chinese vasteland. Okinawa is aan bijna alle kanten door 

koraalriffen omringd. Het is vrijwel nergens breder dan 

tien kilometer en het is 110 kilometer lang. Het klimaat is 

het hele jaar door aangenaam, dankzij de warme 

golfstroom langs de kust. Het eiland wordt wel geplaagd 

door vele stormen en orkanen. De grond van Okinawa is 

goeddeels onvruchtbaar en tweederde van het noordelijke 

gedeelte is met pijnbomen bedekt. Op alle Ryukyu 

Eilanden samen wonen niet meer dan 1 miljoen mensen, 

waarvan vijf procent bestaat uit personeelsleden van het 

Amerikaanse leger met hun gezinnen. 
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De geschiedenis van Karate 

Men neemt aan dat de vroegste inwoners van Okinawa 

niet alleen uit China kwamen, maar ook uit Noord-Japan 

en Zuid-Azië. Archeologen hebben aangetoond dat de 

culturele beïnvloeding door China en Japan tot zeker 300 

v.Chr., geduurd heeft. In die tijd leidden de bewoners van 

Okinawa een arm bestaan. Ze leefden van landbouw, 

visvangst en het verzamelen van schelpdieren. Door de 

opeenvolgende Japanse invasies van de zesde tot de 

negende eeuw n. Chr. werd de oorspronkelijke bevolking 

ertoe aangezet zich te organiseren in 

dorpsgemeenschappen. 

De Japanners waren de eersten die het strategisch belang 

van Okinawa inzagen. Op hun reizen van en naar China 

voeren ze erlangs en soms legden ze aan in Naha. Deze 

contacten, plus de zeldzame bezoeken van de Chinezen, 

kregen langzaam invloed op Okinawa. Eind dertiende 

eeuw werd vanuit Japan het Boeddhisme geïntroduceerd. 

Rond 1340 was Okinawa verdeeld in drie onderling 

vijandige koninkrijken. 

Het grootste koninkrijk knoopte banden aan met China, 

die in 1373 door de Chinese Keizer officieel werden 

bekrachtigd. dat betekende dat de Okinawanen elk jaar 

een delegatie naar China moesten sturen, die aan de 

keizer belasting moest betalen. Een paar jonge prinsen uit 

zo'n delegatie werden aangenomen op de scholen voor 

buitenlanders in Peking. Hier bestudeerden ze jarenlang 

de Chinese kunsten en wetenschappen. 
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Ten slotte gingen ze met nieuw verworven kennis terug 

naar Okinawa, daardoor raakten veel belangrijke 

Okinawanen vertrouwd met het stads- en hofleven in 

China, met de Chinese tradities en wijsheid. In 1393 zond 

China een groep geestelijken, handwerkslieden en andere 

vaklui naar Okinawa om zich daar te vestigen. Zij 

brachten de bevolking in aanraking met Chinese tradities 

en kennis van de scheepsbouw, navigatie, bestuur, de 

productie van papier, inkt en pennen, van keramiek en 

lakwerk. 

In 1429, na een paar conflicten, werd Okinawa verenigd 

onder één koning en werd de eerste (Sho) dynastie 

gevestigd. Hiermee brak de gouden tijd uit de 

geschiedenis van Okinawa aan. De bevolking ging 

handel drijven en geleidelijk ontwikkelde zich een net 

van handelsroutes naar China, Japan, lndo-China, 

Thailand, Maleisië, Borneo, Indonesië en de Filippijnen.  

Okinawa werd het Venetië of Genua van het Oosten, een 

belangrijk centrum voor de verspreiding van zeldzame 

houtsoorten, specerijen, wierook, hoorn van de rinoceros, 

ivoor, tin en suiker uit het zuiden van Azië. 

Dit werd verhandeld tegen fijn aardewerk, textiel, 

medicinale kruiden en waardevolle metalen uit Japan, 

Korea en China. Zeelieden en kooplui uit Okinawa 

bezochten niet alleen Japan en China, maar kwamen in 

alle grote havens van Oost-Azië: een belangrijke factor in 

de geschiedenis van de Okinawaanse krijgskunsten. 
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Het wapenverbod 

Rond deze tijd was een andere essentiële ontwikkeling 

gaande. De ineenstorting van de Sho Dynastie in 1430 

gaf aanleiding tot jarenlange politieke onrust, waar pas in 

1447 een eind aan kwam met de vestiging van een 

nieuwe Sho Dynastie. Sho Shin, de nieuwe koning, 

moest het opnemen tegen de opstandige krijgsheren die 

verspreid over het eiland in hun vestingen verschanst 

zaten. Een van zijn eerste stappen was het verbod op het 

dragen van zwaarden. 

Zijn volgende zet was het verzamelen van alle wapens, 

die onder koninklijk toezicht in zijn kasteel in Shuri 

werden bewaard. Ten slotte eiste hij dat alle, nu 

ongewapende, edellieden bij hem in de residentiële 

hoofdstad kwamen wonen. Het is trouwens interessant 

dat op het Japanse vasteland later dezelfde 

gebeurtenissen plaatsvonden. Dit was tijdens de Zwaard 

Edicten in 1586 en in 1634 gebeurde het opnieuw.  

Okinawa's gouden tijdperk duurde voort tot 1609. Toen 

vielen de Japanners het eiland binnen. Dit gebeurde 

omdat Okinawa de heerschappij van de nieuwe Shogun 

niet wilde erkennen. De koning werd meegenomen naar 

Edo zoals Tokio toen nog heette). Toen hij na drie jaar 

terugkeerde werd hij gedwongen zich als marionet van 

Japan te gedragen. 
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Het is karakteristiek voor de ondoorzichtige relatie tussen 

China en Japan dat de Shogun Okinawa niet dwong de 

contacten met China te beëindigen. integendeel, hij 

dwong de Okinawanen in schijn trouw te blijven aan de 

Chinezen. wanneer Chinese diplomaten het eiland met 

een bezoek vereerden, zorgden de Japanse overheersers 

ervoor dat niets hun aanwezigheid verried. Met China 

werd dus een indirect contact in stand gehouden. 

Okinawa was echter economisch en politiek afhankelijk 

geworden van Japan. Van essentieel belang voor latere 

ontwikkelingen was het feit dat de Japanners na 1609 het 

wapenverbod handhaafden en ervoor zorgden dat de 

edellieden in Shuri dicht bij elkaar bleven. Alleen de 

Japanse samoerai mochten wapens dragen. Het 

wapenverbod is gedurende de hele geschiedenis van 

kracht gebleven. Toen Napoleon in l 816 hoorde dat er 

een staatje bestond, met de naam Okinawa, waar de 

mensen geen wapens droegen, merkte hij op: 'Een volk 

dat niet in oorlog geïnteresseerd is blijft voor mij een 

raadsel'. De meeste karatemeesters uit het hedendaagse 

Okinawa vinden het wapenverbod van één van hun eerste 

vorsten geen daad van onderdrukking maar van opperste 

wijsheid. 

Té 

Deze korte historische schets vormt de achtergrond voor 

de bespreking van de magnifieke traditie van "té", de 

vechtkunst van de hand. Het menselijk lichaam leert 

hier alle wapens te vertegenwoordigen die als 

zelfverdediging kunnen dienen, In de Tweede 

Wereldoorlog zijn de Koninklijke archieven van 
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Okinawa door brand verwoest en is bijna het hele 

architecturale en culturele erfgoed van de natie verloren 

gegaan. Dit leverde veel problemen op voor de 

onderzoekingen van veel van Okinawa's vooraanstaande 

karatemeesters, die zelf de grootste geleerden zijn op het 

gebied van hun martial art. Gelukkig hadden vroegere 

meesters al onderzoek gedaan naar historische bronnen. 

Omdat er een rijke mondelinge traditie bestaat, is veel 

ervan later alsnog genoteerd. Daarnaast bestaat natuurlijk 

nog de kunst zelf, die nu ook nog wel karate of Karate-do 

genoemd worden. Karate, zoals we dat nu kennen, is 

grotendeels het resultaat van een achttiende eeuwse 

synthese tussen de inheemse kunst van Okinawa en het 

Chinese Shaolintempel-boksen en andere zuidelijke 

stijlen die toentertijd in de provincie van Fukien werden 

beoefend, In de afgelopen 60 jaar hebben de Japanse 

krijgskunsten het karate beïnvloed, hoewel van deze 

invloed in Okinawa zelf weinig te merken is. Men neemt 

aan dat te minstens 1000 jaar oud is. De Okinawanen uit 

die tijd waren niet rijk en wapens waren schaars. In het 

land heerste nog verdeeldheid. Ervaring met 

zelfverdedigingtechnieken moet een belangrijk voordeel 

hebben geboden; bovendien zou zonder die ervaring 

nooit een martial art hebben kunnen ontstaan. 

Later, in de vijftiende en zestiende eeuw toen de 

Okinawanen begonnen te reizen, zullen ze veel in contact 

zijn gekomen met de grote vechtsystemen van Zuid-Azië. 

Dit moet hun inheemse kunst hebben beïnvloed.  
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Bepaalde technieken in het hedendaagse karate lijken uit 

dat gedeelte van de wereld afkomstig te zijn. Okinawa's 

eigen stijl is echter beslist uniek en uitheemse invloeden 

zijn altijd aangepast aan de vechtkunst van Okinawa. Het 

belangrijkste principe is het gebruik van de hand (te), en 

vooral de gebalde vuist. 

De diverse Okinawastijlen 
Toen koning Sho Shin de edellieden ontwapende en ze in 

de stad Shuri bijeenbracht, luidde dat de ontwikkeling in 

van twee vechtkunsten. Aan de ene kant bedachten, 

beoefenden en ontwikkelden de edelen de ongewapende 

kunst van té. Aan de andere kant begonnen boeren en 

vissers een vechtsysteem te ontwikkelen dat gebruik 

maakte van de gevechtsmogelijkheden van 

gereedschappen en landbouwwerktuigen. Dorsvlegels, 

rijstmolenhandgrepen, sikkels en paardetomen. 

Zelfs roeispanen werden dodelijke wapens. Zowel de 

ongewapende als gewapende tradities werden in het 

geheim beoefend. Te werd beoefend door de edelen aan 

het koninklijk hof en Ryukyu Bujutsu (de wapenkunsten 

van Ryu-kyu) ontstond onder het volk. Ook in de 

twintigste eeuw zijn er nog vooraanstaande 

karatemeesters, zoals Chotoku Kyan, die afstammen van 

de aristocratische families uit Shuri. Het oudste verslag 

van een demonstratie van Chinese vechtkunsten op 

Okinawa dateert van 1761. Er bestaan ook een paar 

levensgeschiedenissen van meesters uit die tijd. Van 

sommigen van die meesters, zoals Chatan Yara, is 

bekend dat ze naar Fukien in China reisden en daar 

studeerden. Een beroemde Chinese meester, Kushanku, 
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bracht zes jaar op Okinawa door. In de negentiende eeuw 

raakte de Okinawaanse kunst bekend als T'ang-té of 

'Chinese hand'. De kunst werd beoefend op afgelegen 

plekken, 's nachts of heel vroeg in de ochtend. Er 

ontstonden drie afzonderlijke stijlen. In de stadscentra 

rond de hoofdstad. Shuri-té, de kunst die zich 

ontwikkelde in Shuri, werd beoefend door de samoerai 

aan het hof, terwijl in de nabijgelegen havenstad Naha en 

in Tomari onafhankelijke té-stijlen ontstonden. De 

verschillen tussen de stijlen zijn terug te voeren tot de 

verschillende Chinese tradities, waardoor ze zijn 

beïnvloed. Er zijn aanwijzingen voor dat Shuri-té 

afgeleid is van het Shaolintempel-boksen, terwijl Naha-té 

(de kunst uit Naha) meer heeft overgenomen van zachte, 

Taoïstische technieken zoals de ademhaling en de 

beheersing van chi of Ki, de levenskracht. Tomari-té (de 

kunst uit Tomari) vertoont kenmerken van beide tradities. 

Hierbij moet wel opgemerkt worden dat Shuri, Naha en 

Tomari maar een paar kilometer van elkaar vandaan 

liggen en dat de stijlen alleen verschillen in accenten, niet 

in opvattingen. Afgezien van deze oppervlakkige 

verschillen zijn de methoden en doelstellingen van alle 

Okinawa-karatevormen gelijk. Aan het eind van de 

negentiende eeuw waren de namen van de stijlen weer 

veranderd. Shuri en Tomari kwamen onder één noemer, 

Shorin-ryu. Dat betekent 'de buigzame pijnboom school'. 

Naha-té werd bekend als Goju-ryu, 'de harde en zachte 

school'. 
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Het werd ontwikkeld door de grote Meester Higaonna 

Kanryo. Shorin-ryu is onderverdeeld in een aantal 

substijlen, maar Goju-ryu is altijd één stijl gebleven. 

Zowel in Japan als op Okinawa is een traditie ontstaan 

die beide stijlen in zich verenigt. De grootste school die 

zich hierin gespecialiseerd heeft is de Japanse Shito-ryu, 

onder leiding van Mabuni. Shorin-ryu is lichtvoetiger en 

sneller: dan Goju-ryu en de standen. zijn er doorgaans 

wat hoger. De kata of vormen van de twee stijlen 

verschillen ook iets: bij Goju-ryu zijn de arm- en 

beenbewegingen meer gebogen en cirkelvormig en wordt 

er meer nadruk gelegd op de ademhaling. Op oude foto's 

zijn echter altijd bevriende beoefenaars van verschillende 

stijlen bijeen te zien en goede instructeurs onderstrepen 

de eenheid van alle karateka, letterlijk 'karatemannen'. 

In 1935 gingen de meesters van verschillende Okinawa-

stijlen om de tafel zitten om één naam voor hun kunst te 

bedenken. Ze kozen voor Kara-té, en dat betekent 'met 

lege hand' of 'ongewapend'. Sommige meesters zetten 

daar het Japanse achtervoegsel do of 'de weg' achter. 

Karate (zoals het meestal geschreven en uitgesproken 

wordt!) bloeit nu nog steeds op Okinawa. 

De verwoesting van de historische gebouwen, archieven 

en ander cultureel erfgoed tijdens de verschrikkelijke 

slagen tussen de Japanners en de Geallieerden in 1945, 

heeft ertoe geleid dat de bevolking de cultuur, zoals dans, 

muziek en karate, nog belangrijker is gaan vinden. 
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In navolging van oude tradities behoren de 

karatemeesters tot de vooraanstaande burgers van de 

Okinawaanse maatschappij en de dojo's of oefenhallen 

zijn overal in de herbouwde wijken van Naha en Shuri te 

vinden. Ook al heeft iedere afzonderlijke stijl zijn eigen 

meester, toch heerst er veel vriendschap en weinig 

rivaliteit onder de hedendaagse leiders van de kunst. De 

dojo's of oefenhallen zijn traditiegetrouw klein van 

afmeting en vaak helemaal van hout gemaakt. Aan de 

wanden hangen speciale Okinawaanse wapens en 

oefenmateriaal, zoals aardewerken bushikruiken, stenen 

halters en eiken makiwara of slagpalen. 

Buiten hangen de kalligrafieën met de naam en stijl van 

de meester. Binnen hangt op de opvallendste plaats 

doorgaans een portret van Dharuma {de Japanse naam 

van Bodhidharma). Daarnaast hangen foto's van de 

leermeesters van de instructeur. Buiten de dojo staan 

vaak twee gebeeldhouwde Okinawaleeuwen. 

Dit heeft te maken met de Chinese gewoonte om de 

oefenhal door beschermgeesten te laten bewaken. De 

leeuw met de opeengeklemde kaken ademt in, de leeuw 

met de opengesperde muil ademt uit. In de dojo wordt 

een eerbiedige houding verlangd. De studenten trekken 

hun schoenen uit en buigen naar de schrijn voor ze 

binnenkomen en vertrekken. Ze moeten alles na afloop 

van de lessen weer schoon en netjes achterlaten. In veel 

dojo's hangen plaquettes met de huisregels: “Zuiver je 

geest”, “Verwerf doorzettingsvermogen door trouw te 

trainen”, “Houdt de uniformen en de dojo schoon”, 

“Karate begint en eindigt met hoffelijkheid”. 
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De komst van karate naar Japan. 

Het tweede ongewapende vechtsysteem dat zijn intrede 

deed in Japan was karate uit Okinawa. 

In 1921 bezocht de zoon van de Keizer, prins Hirohito, 

Okinawa, waar hij een karate demonstratie bijwoonde 

onder leiding van Funagoshi Gichin, Meester van de 

Shuri-te stijl. Het jaar daarop werd Funagoshi 

uítgenodigd om zijn kunst in Japan te introduceren. Zijn 

stijl Shotokan (betekent: de wind in de pijnbomen), 

genoemd naar zijn dojo, kreeg heel langzaam aandacht in 

Japan. 

In de jaren dertig werd ook de Goju-ryustijl in Japan 

geïntroduceerd. De beste studenten van de Okinawa-

scholen combineerden technieken van de Japanse en 

Koreaanse ongewapende kunsten en maakten hun eigen 

stijlen. Een van hun grootste scholen is de wado-ryu, 

gesticht door Funagoshi's leerling Hidenori Ohtsuka. 

De Japanners die deze stijlen ontwierpen veranderden 

ook de trainingsvorm van karate. Hoewel Funagoshi zeer 

traditioneel was ingesteld en iedere vorm van sparring bij 

karate afkeurde ten gunste van het beoefenen van de kata, 

legde Shotokan in zijn stijl grote nadruk op het 

competitie-element. 



40 

 

Vanaf het moment dat karate in Japan geïntroduceerd ís, 

hebben Okinawaanse meesters Japan bezocht en zijn 

Japanners op Okinawa gaan studeren, De meeste 

karateka erkennen echter dat er tussen de stijlen van de 

twee volken grote verschillen bestaan. Het verschil zit 

niet in de techniek, maar in de benadering. Door het 

ontstaan van verschillende nieuwe stijlen in Japan was er 

onderling rivaliteit ontstaan. Dit leidde tot grote nadruk 

op toernooien en vrije sparring. 

Het beperkte gebruik van karate als onderdeel van de 

mílitaire scholing voor l945 versterkte de harde, 

ongedisciplineerde kant van de kunst nog meer en de 

hedendaagse eenzijdige nadruk op de sparring, inclusief 

full-contact slagen en beschermende kledij, hebben de 

oorspronkelijke betekenis op de achtergrond gedrongen. 

Slechts één meester uit Okinawa, Shoshin Nagamine, 

heeft erop gewezen dat karate als sport volledig 

ongeschíkt is. Hij zegt dat karate te gevaarlijk is, maar 

vrijwel niemand luistert naar hem. 

Hierboven zijn slechts enkele van de belangrijkste 

Karatevormen besproken, er zijn er echter veel meer! Het 

voert in het kader van deze scriptie te ver om deze 

allemaal te kunnen behandelen. Het is echter genoeg om 

toch een indruk te kunnen krijgen van de diverse 

Karatestijlen. 

Om meer informatie over meerdere stijlen Karate te 

verkrijgen verwijs ik u naar www.budoinfo.nl en wel de 

Karatepagina. 

http://www.budoinfo.nl/
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  Aikido 

Aikido zou men kunnen vertalen als "De weg (do)van de 

innerlijke (ki) Harmonie (ai)". Aikido is ontwikkeld in de 

eerste helft van de vorige eeuw door Ueshiba Sensei te 

Japan. Ueshiba Sensei is hier te zien op bovenstaand 

portret. 

Het is een stijl van pure zelfverdediging welke zich 

kenmerkt door veelvuldig toegepaste cirkelvormige 

technieken en het heeft veel overeenkomsten met Jiu-

Jitsu (Zachte Kunst). 

In deze krijgskunst worden bijna nooit wedstrijden 

georganiseerd omdat dit indruist tegen het 

"Harmonieuze" principe!  

Aikido wordt vanaf ongeveer groene band (derde kyu) 

beoefend in een hakama (wijde Japanse broekrok). Ook 

wordt veelvuldig geoefend met de halflange stok (jo) en 

het houten oefenzwaard (bokken of bokuto). 
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Aikido betekent ook in "harmonie" met zichzelf, en met 

de partner, komen! Qua technieken kan men uitgaan van 

een tweetal principes. 

De eerste is dat men naar de partner toe kan bewegen 

(irimi, of inkomen) en dat men van de partner naar 

achteren weg kan bewegen (tenkan). De tweede is dat je 

voorlangs of achterlangs de partner kunt bewegen tijdens 

het verplaatsen en het uitvoeren van de technieken 

(voorlangs heet omote) (achterlangs heet ura). 

Het is erg belangrijk om vanuit het centrum van het 

lichaam te werken tijdens het uitvoeren van technieken!  

Het centrum ligt ongeveer een handbreedte onder de 

navel en is het zwaartepunt van het menselijk lichaam!  

De zienswijze op het trainen in Aikido komt ook tot 

uitdrukking doordat men hier niet spreekt van een 

tegenstander maar van een partner! In Aikido wordt dit 

Aite genoemd i.p.v. Uke. 

In Nederland wordt Aikido o.a. beoefend onder auspiciën 

van de Judobond Nederland (JBN). 
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 Ju Jutsu 

Ju Jutsu zou je kunnen vertalen als de "zachte Kunst". 

Zacht voor de beoefenaar en hard voor de tegenstander!  

Ju Jutsu is een oude en traditionele Japanse Krijgskunst 

waar praktisch alles in zit wat maar met vechten en 

zelfverdediging te maken heeft! Het wordt dan ook vaak 

de "Moeder"van alle Japanse Krijgskunsten genoemd! 

Ju jutsu wordt, zoals gezegd, wel eens de "moeder" van 

alle Japanse Krijgskunsten genoemd. Dat heeft natuurlijk 

een reden! Ju jutsu bestaat uit basistechnieken uit het 

Karate, judoworpen, verwurgingen, armklemmen, 

kickbokstechnieken en uit technieken die in Judo 

verboden zijn als het om wedstrijden gaat. 

Ju jutsu wordt als krijgskunst eigenlijk getraind op een 

sportieve manier waarbij alle technieken aangeleerd 

worden die bekend zijn bij de leraar en de bond waar zij 

voor uitkomen c.q. onder werken!  
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Ju jutsu is eigenlijk de correcte Japanse benaming voor 

wat wij kennen als Jiu-Jitsu! Ook wordt het wel eens 

Nihon Ju Jutsu genoemd (Japans Ju-Jutsu). Ook is er een 

verbastering opgetreden in de "foenetische" vertaling van 

de Japanse karaktertekens die Ju en Jutsu ( zacht en 

kunst) betekenen qua uitspraak! "Djoe-Djoetsoe"! 

Vandaar dat Jiu-Jitsu meer de moderne "westerse"variant 

is! 

In Nederland wordt Jiu-jitsu vooral bedreven onder 

auspiciën van de JBN. Er wordt gewerkt onder het E-Bo-

No Plan. Dit trainings- en lesprogramma werd bedacht en 

opgezet door de heren Mario Den Edel en Wim Boersma 

(overleden in 2005)ergens in de tachtiger jaren van de 

vorige eeuw. Ook het E-Bo-No Kata is door hen bedacht 

en geïntroduceerd in dezelfde periode. 

Deze ontwikkeling heeft gezorgd voor een opbloei van 

Jiu-jitsu in de jaren tachtig en negentig van de vorige 

eeuw. Er zijn natuurlijk wel meer organisaties die Jiu-

jitsu of Ju Jutsu beoefenen, zoals de SJK (stichting 

Japanse Krijgskunsten) en de IMAF (International 

Martial Arts Federation) of de WJJF (World Jiu-Jitsu 

Federation).  
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 Iaido 

Wat is nou eigenlijk Iaido? Vrij vertaald uit het Japans 

zou je kunnen zeggen dat het min of meer de "Weg van 

het trekken van het Zwaard" is! Iai betekent eigenlijk 

zwaard trekken en Do is de weg die men bewandelt om te 

leren omgaan met het Japanse zwaard. 

Tevens wordt men geacht de geschiedenis en oorsprong 

van dit wapen te bestuderen en klassiekers zoals de 

Samurai Musashi mogen niet ontbreken aan de kennis 

van iemand die Iaido bestudeert en traint. 

Iaido is een Japanse krijgskunst die doordrenkt is van 

discipline en tradities en staat dan ook in hoog aanzien in 

Japan zelf. 

In Nederland zijn maar enkele honderden beoefenaren 

van Iaido. De aanschaf van een zwaard en hakama kan 

variëren in prijs van enkele honderden tot vele duizenden 

euro's! Meestal begint men de lessen te volgen in een 

trainingspak, karatepak of jiujitsupak. 
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In eerste instantie zal men beginnen met het oefenen met 

een houten zwaard, beter bekend als "Bokken of 

Bokuto". Ikzelf beoefen deze tak van Budo 

(verzamelnaam van meerdere Japanse 

krijgskunsten/sporten) sinds 1989 en bezit nu in totaal 

vijf Dangraden hierin (derde Dan van de IMAF Japan en 

tweede Dan van de NKR). De NKR beoefent Muso 

Shinden Ryu en is ook aangesloten bij de ZNKR (Zen 

Nihon Kendo Renmei) Japan en de EKF (Europese 

Kendo Federatie. De IMAF beoefent Muso Jikiden Ryu, 

dus een Koryu (oude stijl school). 

                                                                                

Hier ziet u een tekening van een feodale samurai te 

paard, zwaaiend met een katana! 
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Iaido kenmerkt zich door enkele hoofdvormen 

zoals: 

 

NUKITSUKE: het, al trekkend, slaan/snijden met 

het zwaard; 

KIRITSUKE:  het snijden met het zwaard; 

CHIBURI: het reinigen van het zwaard (na een 

slag, stoot of snijdende actie). 

NOTO: het opbergen van het zwaard in de 

saya (schede) na de chiburi. 

 

Veiligheid, Etiquette en hoe men zich te 

gedragen heeft in de Dojo. 

Niet veel mensen weten wat Iaido is, het is een in 

Nederland niet zo bekende tak van Budo. Het is echter 

wel een tak van Budo die barst van de tradities en vol is 

van verschillende vormen van etiquette! Ook staat de 

veiligheid (persoonlijk zowel als in groepsverband) hoog 

in het vaandel! Wat is nu eigenlijk Iai Do? Letterlijk 

betekent het "de weg van het zwaard". DO betekent in 

het Japans; de weg (welke men bewandelt). Iai betekent 

hier; het zwaard. Dus de weg van het zwaard! Als men 

het vertaalt naar de lichamelijke bedoeling, betekent het 

eigenlijk; het snel trekken van het zwaard, waarna een 
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even snelle actie (nukitsuke/kiritsuke)volgt, welke de 

overwinning zou moeten brengen. Hierna volgt het 

afschudden van het "bloed" (chiburi). Daarna wordt het 

zwaard weer opgeborgen (noto) in de schede (saya)! 

Wanneer men met een, in potentie, gevaarlijk wapen, 

gaat werken, zal men er zich van bewust moeten zijn dat 

veiligheid altijd op de eerste plaats moet komen. 

Wanneer men gaat trainen in een dojo (oefenzaal),met 

anderen, moet men een drievoudige strategie in acht 

nemen. Vermijdt verwonding van anderen, vermijding 

van verwonding van uzelf en vermijding van zelf 

toegebrachte verwondingen! 

Etiquette (Saho) 

Ten tijde van het feodale Japan, waar de kunst van het 

Bujutsu (krijgskunst) en Kobudo (traditionele 

Budostijlen) in opkomst was, ontstond een rigoureus 

systeem van etiquette! 

Dit had vele doeleinden, maar hoofdzakelijk was het een 

atmosfeer waarin superioriteit werd gerespecteerd en 

vereerd! Dit respect voor iemands hogere kaste drong 

door in alle aspecten van de sociale klassen en speciaal 

tussen de klassen onderling. In tijden van burgeroorlog 

was het zeer belangrijk iemands belangrijkheid (of 

onbelangrijkheid!) te demonstreren. 

Dit was zeer zeker het geval als men wapens droeg of 

hanteerde! Als men agressief overkwam terwijl dat 

eigenlijk niet de bedoeling was, dan ontstonden er 

misverstanden en gevaar! 
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Om deze reden was de vorm van etiquette (saho) v.w.b. 

de omgang met wapens, alsmede het gedrag tijdens 

trainingen en lessen, van zeer groot belang en zeer 

formeel! 

Wij zijn binnen de Nederlandse Kendo Renmei zeer 

gelukkig met het feit dat wij les kunnen krijgen van 

leraren (Sensei) van zeer hoog kaliber die de juiste 

etiquette (saho) kennen met de correcte bedoelingen 

erachter. 

In het begin lijken deze zaken zeer extreem, maar 

éénmaal volledig doorgedrongen in ons gedrag, binnen 

en buiten de Dojo (oefenruimte waar de desbetreffende 

Do-vorm wordt beoefend), zal elke inbreuk op de 

etiquette als waarlijk beledigend worden ervaren! 
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Hoofdstuk 3 
 

De Maatschappij 

 
Een deel van de Chinese Muur. Onderdeel van een 

culturele reis door China door een zwager van mij die in 

China werkt voor een Ingenieursbureau. Foto: Wieger 

Scheper 

 

Visie op de moderne maatschappij 
In de huidige, Westerse, maatschappij waarin wij leven, 

is het, ondanks een hoge levensstandaard, toch veel 

moeilijker dan men zou denken, om zich een plaats te 

veroveren in èn zichzelf staande te houden in diezelfde 

maatschappij.
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Men wil graag een fatsoenlijke opleiding, en (later) baan 

die ook nog goed moet verdienen, men wil graag een 

goed huis (liefst een koopwoning) met veel luxe, men wil 

graag veel technologie in dat huis zoals televisie met 

thuisbioscoop, een computer, Dvd-recorder, Gameplayers 

enz. Men wil graag ook nog vrouw en kinderen. 

 

Om dat alles te kunnen betalen werken beide ouders vaak 

veel en lang omdat ze vaak een hoge hypotheek hebben 

(tophypotheek!). Hierdoor hebben de ouders steeds 

minder tijd om zich op een verantwoorde manier met de 

opvoeding van hun kinderen bezig te houden. Veel 

kinderen worden dan ook al vanaf de peutertijd zeer 

regelmatig ondergebracht bij peuterspeelzalen, 

buitentijdse kinderopvang, kinderopvang op het werk, 

enz. 

Deze trend is al een jaar of twintig aan de gang en het 

lijkt wel of dit zich alleen maar versterkt voortzet! De 

kinderen van de eerste jaren waarin dit probleem zich 

voor het eerst deed gelden, zijn nu volwassen mensen. 

Naar mijn mening zijn de jonge volwassenen van nu 

letterlijk het kind van de rekening geworden van de 

moderne en jachtige maatschappij waarin kinderen steeds 

vroeger volwassen moeten worden! Het begrip 

“sleutelkinderen” zegt genoeg!  
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Deze kinderen hebben een voordeursleutel op zak en 

vinden hun eten in de magnetron en zitten vaak uren 

achter de playstation spelletjes te spelen. Ouders hebben 

geen tijd meer voor hun kinderen! Mede hierdoor hebben 

zij vaak een taalachterstand, leesproblemen en een 

achterstand in hun lichamelijke (motorische) 

ontwikkeling. 

 

Hoe weet ik dit nu, zult u denken? Aangezien ik 

(Budo)sportleraar ben (in de Japanse martial arts) en ik 

aan meer dan honderd mensen in mijn dojo lesgeef in een 

of meerdere budosporten en selfdefence/weerbaarheid, 

zie ik dit soort problemen steeds meer opduiken! Ik geef 

al les (ook bij de Kon. Marine!) sinds begin jaren tachtig 

van de vorige eeuw. Door mijn werkzaamheden in de 

dojo (niet alleen in Julianadorp!) zie/zag ik dus bijna 

dagelijks dat mensen van klein tot groot (jonge 

volwassenen) allerlei problemen hebben op mentaal 

zowel als fysiek gebied. Er komen ook steeds meer 

speciale scholen voor moeilijk tot zeer moeilijk 

opvoedbare kinderen. Met sommige van die scholen heb 

ik al contact gekregen om aan leraren en kinderen les te 

geven in mentale en fysieke weerbaarheid en daaraan 

verwante onderwerpen zoals empathie, lichaamstaal 

enz!). Dit alles wil ik nog verder benadrukken door te 

wijzen op een krantenartikel welke op dinsdag negen 

augustus 2005 in de Telegraaf verscheen. Het gaat hier 

om een enquête die gehouden is n.a.v. de gezinsdrama’s 

van de laatste tijd (o.a. Tolbert in Groningen). De uitslag 

van die enquête heb ik als bijlage achterin de scriptie 

gevoegd. Mijn reactie aan de krant is in e-mailvorm 

gevoegd in de bijlagensectie achterin deze scriptie. 



54 

 

Probleemjeugd 
 

Door al deze problematiek komen er steeds meer z.g. 

randgroepjongeren (Lonsdale b.v.). Deze groepen jeugd 

voelen zich tussen wal en schip gevallen en gaan 

rondhangen (hangjeugd) en lopen zich te vervelen en 

gaan hierdoor herrie schoppen en plegen veelvuldig 

vandalisme, inbraak en zorgen ook al steeds meer voor 

verkrachtingen/overvallen en inbraken enz. Hierbij komt 

nog eens de toenemende agressie in het verkeer, bus, 

trein, metro,tram en het uitgaansleven. De ouders van 

deze kinderen weten vaak niet eens waar hun kroost 

uithangt, laat staan wat ze doen! Hiermee wil ik maar 

zeggen dat, naar mijn mening, ook de ouders een grote 

verantwoordelijkheid hebben voor wat hun kroost 

uitspookt! Kinderen krijgen is geen kunst; ze goed 

opvoeden des te meer. Kinderen zijn een deel van jezelf; 

handel daar dan ook naar! 

 

Etnische minderheden 
 

Hiernaast is er een groeiende groep van etnische 

minderheden (allochtonen) in ons land. Veel autochtone 

bevolkingsgroepen voelen zich hierdoor, steeds meer, 

bedreigd in hun bestaan (zij denken o.a.; onze banen 

worden afgepakt!), vooral in de grote steden wordt de 

sfeer steeds grimmiger. Dit komt mede doordat in de 

grote steden hele wijken zijn ontstaan waar voor het 

overgrote deel alleen deze minderheden wonen en dat 

komt bedreigend over! 
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Veel mensen voelen zich ook bedreigd doordat steeds 

meer allochtonen deel gaan nemen aan de politiek 

(lokaal, regionaal en zelfs nationaal!). 

 

Delen van deze allochtone groepen (vaak jeugd) zorgen 

voor toenemende overlast in de grote steden, maar ook 

steeds meer op het platte land! 

 

Men hoeft er maar de krant op open te slaan, naar het 

journaal te kijken, radio te beluisteren of er gebeurt wel 

iets op dit gebied! Veelal zijn dit jeugdigen die 

rebelleren tegen het ouderlijk- zowel als het staatsgezag!  
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Terrorisme 
 

Verder is er de toenemende angst voor terrorisme. Dit 

wordt mede veroorzaakt doordat veel terroristen een 

fundamentalistische moslim achtergrond hebben en dit 

ook uitdragen! Daardoor dreigt de grote (welwillende) 

meerderheid van de moslimbevolking in Nederland een 

slechte naam te krijgen! Na Madrid en Londen wordt 

men steeds angstiger dat nu b.v. Amsterdam aan de beurt 

komt. Hierdoor voelen mensen zich steeds onveiliger. 

Door de moord op Theo van Gogh is deze angst 

natuurlijk ook vrij reëel! 

 

Als reactie op het steeds vaker voorkomen van 

terroristische aanslagen hebben alle 

verzekeringsmaatschappijen al een terrorismeclausule 

opgenomen in hun polisvoorwaarden! Dit houdt in dat 

men hiervoor niet verzekerd is. 

 

De levensstandaard 
Door de almaar oplopende prijzen van b.v.: huren, 

huizen, boodschappen, energie, benzine, 

overheidsbelastingen, alsmede de achterblijvende lonen 

en uitkeringen, pensioenen enz., wordt het steeds 

moeilijker voor veel mensen om het hoofd boven water te 

houden! Hierdoor dreigt veel jeugd niet meer te kunnen 

sporten omdat hun ouders het niet meer kunnen betalen 

en ouders bezuinigen nu eenmaal als eerste op dit soort 

dingen. Ook scholen bezuinigen steeds meer op sporten 

en sportprojecten. 
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Tevens is de (sport)subsidiekraan van de overheid ook al 

een heel stuk dichtgedraaid sinds kort NOC*NSF). Het 

welvaartspeil daalt dus duidelijk in welvaartsstaat 

Nederland! In dit licht bezien is het niet vreemd dat 

steeds meer jeugdigen achterstand oplopen op allerlei 

gebied. 

 

De Overheid 
Mijns inziens heeft onze overheid hiermee dus een groot 

probleem. Hoe pak je al deze verschillende 

probleemgebieden afdoende aan en hoe zorg je ervoor 

dat alle bevolkingsgroepen zich veilig, gelukkig, gezond 

en thuis voelen in onze steeds ingewikkelder wordende, 

multiculturele maatschappij? Ik denk dat de overheid 

zich steeds meer gesteld ziet voor een welhaast schier 

onmogelijke taak. De zo beroemde tolerantie in 

Nederland brokkelt naar mijn idee zeer snel af! 

 

Conclusie 
Tegen veel van bovengenoemde problemen kunnen 

mensen als individu weinig tot niets doen, maar er zijn 

best veel problemen die de mensen wel zelf kunnen 

aanpakken. Ook de nationale, regionale en lokale 

overheden zouden veel kunnen doen om bepaalde 

problemen te helpen oplossen en de kou een beetje uit de 

lucht halen. 
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Overheidsbemoeienis 
De overheden kunnen b.v. projecten opstarten of mede 

financieren, op het gebied van de cultuurverschillen die 

er momenteel zijn. Men zou meer met elkaar in contact 

moeten komen. Misschien moeten blanke Nederlanders 

eens op de koffie gaan in Marokkaanse of Turkse 

koffiehuizen. Maar dan moeten de Marokkanen en 

Turken ook eens gaan buurten in b.v. puur Nederlandse 

buurthuizen e.d. Men kan ook denken aan multiculturele 

sportprojecten. Als de overheden dit nu op zouden zetten 

en of sponsoren, dan zou zoiets een start kunnen zijn tot 

meer begrip voor elkaar. Wederzijds komt men dan 

misschien wel tot de ontdekking dat de overgrote 

meerderheid van welke bevolkingsgroep dan ook, niets 

liever wil dan in vrede en harmonie met/en naast elkaar 

te leven. Naar mijn mening zijn het slechts de uitwassen 

van de verschillende bevolkingsgroepen die het overgrote 

deel van de problemen veroorzaken! 

 

Gemeenten kunnen ook veel doen om projecten op te 

zetten en te sturen. Het kabinet zou dat weer kunnen 

bevorderen met een gericht subsidiebeleid. 

 

Door het opzetten van bovengenoemde projecten en meer 

projecten van aanvullende aard kunnen we misschien 

voorkomen dat de zaken steeds verder escaleren en wij 

hierdoor in een anarchistische samenleving terecht 

komen waar alleen het recht van de sterkste telt!  

 

Misschien moeten we als samenleving eens een deel van 

de ontwikkelingshulpgelden besteden in eigen land en 

hiermee bovenstaande projecten financieren! Ik vind dat 
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er niet alleen gekeken moet worden naar de arme derde 

wereldlanden, maar ook naar ons eigen land. In 

Nederland zelf zijn n.l. mijns inziens ook veel 

probleemgebieden zoals de al eerder genoemde 

sloppenwijken in de grote steden waar veelal de 

allochtone bevolkingsgroepen leven, de steeds groter in 

aantal toenemende zwervers, terrorismedreiging, 

toenemende intolerantie en zo kan ik nog wel even 

doorgaan! 

 

 

Zonder begrip voor elkaars achtergronden, zowel 

cultureel als religieus, krijgen fundamentalisten van 

welke aard dan ook, steeds meer een voedingsbodem 

voor hun verderfelijke invloed! 
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Hoofdstuk 4 
 

Zelfverdediging en 

weerbaarheid 

 

Wat is zelfverdediging? Voor meer informatie verwijs ik naar 

www.budoinfo.nl pagina zelfverdediging 

 

In het kader van deze scriptie wil ik ook het recht op 

zelfverdediging belichten. Zelfverdediging is 

tegenwoordig een “HOT”item in veel gesprekken op 

verjaardagen, op het werk en in b.v. het openbaar 

vervoer. Het is dan ook een erg hedendaags thema! 

In deze roerige en onrustige tijden (zie hoofdstuk 3) is 

dat ook niet zo verwonderlijk. Het is niet alleen een 

hedendaags thema, het is ook een erg uitgebreid 

vakgebied om als lesgever in te opereren. Want wat is nu 

eigenlijk zelfverdediging? 

 

Naar mijn mening moet je het opsplitsen in twee 

hoofdthema’s. te weten; 

fysieke en mentale weerbaarheid! 

 

Lichaamstaal 
 

Als eerste zou men zich moeten bekwamen in het 

mentale gedeelte van de zelfverdediging; het weerbaar 

worden, blijven en het ook uitstralen! Hierbij komt veel 

om de hoek kijken. Het begint eigenlijk al bij de 

http://www.budoinfo.nl/
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lichaamstaal. Lichaamstaal gebruikt iedereen, bewust en 

onbewust. Het zijn de signalen die het lichaam uitzendt 

naar anderen. 

 

Als men zich ’s avonds laat op straat begeeft en men 

loopt er als een bang kuikentje bij, dan straalt men als het 

ware naar de potentiële overvaller, verkrachter e.d. uit: 

“ik ben een gemakkelijk slachtoffer!”. 

 

Men moet ervoor zorgen dat men er zelfverzekerd uitziet, 

ook al is men dat misschien niet. 

 

Je lichaamstaal beheersen en weten wat je uit moet 

stralen is belangrijk, maar ook te leren in diverse 

cursussen/workshops weerbaarheid, welke te volgen zijn 

bij b.v. vrouwenvereniging Avalon, maar ook op vele 

sportscholen/budoverenigingen etc. 
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Mentale weerbaarheid 
 

Mentaal weerbaar zijn is niet alleen je lichaamstaal leren 

beheersen, maar veel meer! Men moet kunnen, willen 

maar ook durven NEE! Te zeggen als dat nodig is. Dit 

kan al nodig zijn aan de deur thuis als er iemand naar 

binnen wil om b.v. de water- of gasmeterstand op te 

nemen. Als een bewoner het eng vind om de deur open te 

doen omdat men het niet vertrouwt, dan moet men 

degene die aangebeld heeft, vragen zich te legitimeren. 

Kan de persoon dat niet? Dan laat u hem of haar niet 

binnen. Men kan altijd de telefoon pakken en het bedrijf 

bellen om te vragen of men de betreffende persoon wel 

kent, of de politie bellen. De trucjes om binnen te komen 

zijn al vaker onderwerp van gesprek geweest op o.a. de 

televisie. Wees juist thuis voorzichtig! Nee zeggen kan 

ook nodig zijn op alle andere denkbare plekken en op 

elke andere denkbare plaats. In b.v. een café kan het 

nodig zijn om een lastige mede bargebruiker af te 

wimpelen als die u lastig valt. Men moet echter leren het 

te durven zeggen en te doen!  

 

Ook in het openbare leven, op straat, in het openbaar 

vervoer, in de horeca enz. moet men alert zijn. Men moet 

zich eigenlijk altijd en overal bewust zijn van de directe 

omgeving waarin men zich bevindt. Ook dit is te leren in 

diverse cursussen welke men tegenwoordig zo ongeveer 

overal kan volgen! 
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Fysieke weerbaarheid 
 

Als laatste komt naar mijn mening de fysieke 

weerbaarheid aan de orde. Ook in het echt dient men dit 

als laatste reddingsmiddel te gebruiken! Men heeft alleen 

iets aan deze vorm van weerbaarheid als men hier echt 

les in krijgt en de technieken eenvoudig en doeltreffend 

zijn. Als men zich fysiek moet verdedigen, valt het 

lichaam terug op grove motorische bewegingen. Hierdoor 

hebben moeilijke en ingewikkelde technieken geen echte 

waarde! Hieruit blijkt weer dat men zoveel moet oefenen 

en herhalen, dat hierdoor het lichaam automatisch 

(instinctief!) reageert op een aanval. Het lijkt of je er zelf 

niet bij bent en toch reageer je! 

 

Cursussen/workshops 
 

Zoals al gezegd kan men deze vormen van weerbaarheid 

trainen bij b.v. Stichting Avalon en ook bij veel 

(Budo)sportverenigingen/scholen etc. Ook in buurthuizen 

wordt tegenwoordig veel georganiseerd. Zelfs op 

sommige ROC’s (regionale opleidingscentra!) kan men 

tegenwoordig hiervoor terecht! 
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Zelfverdediging en de wet 
 

Hierbij wil ik ook nog aanhalen dat de potentiële 

verdediger zich lang niet altijd bewust is van de 

wetgevende en -uitvoerende macht! Hoe vaak lees je niet 

in de krant dat mensen zich succesvol verdedigen tegen 

een aanvaller/overvaller, inbreker of verkrachter om zich 

daarna in de problemen te zien belanden omdat men zich 

verweerd heeft met non legitieme middelen! Of men 

heeft zich in de stress van de situatie iets te hardhandig 

verdedigd (noodweerexces). 

 

Hierdoor was de zelfverdediging niet proportioneel ofwel 

men heeft meer geweld gebruikt dan wettelijk 

toegestaan!!! Alleen hierdoor loont het al de moeite om 

een goede cursus te volgen, misschien betaalt het zich 

ooit terug. 
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Samenvattend: 
 

Zorg er dus voor dat als u een cursus volgt, of een 

workshop, dat u gewapend met een gezonde dosis vragen 

en opmerkingen, deze volgt. Hierdoor bent u ervan 

verzekerd dat overal aan gedacht is en alles is afgedekt. 

Hierna moet u zich eigenlijk nog opgeven voor een 

regulier lesuur praktische zelfverdediging (wekelijks!)om 

uzelf alle aangeleerde technieken eigen te maken en te 

verbeteren. Hierdoor wordt u alerter, zelfverzekerder, 

krijgt u meer zelfvertrouwen en blijft u er nog gezond bij 

ook. Een betere combinatie van noodzakelijk kwaad en 

gezond bewegen kan ik mij haast niet voorstellen! 
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Aanbevelingen en adviezen 
 

Preventie 
 

Heel veel zaken kan men voorkomen door geen 

aanleiding te geven. Als u zich op straat en in het 

openbare leven begeeft, zorg er dan voor dat u geen 

mobieltje duidelijk zichtbaar uit uw handtasje laat steken. 

Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor een portemonnee die 

achteloos in een achterzak van een man bungelt!! Neem 

niet teveel contant geld mee als u uitgaat, u kunt bijna 

overal met een pinpas of creditkaart betalen. Als u met de 

laatste trein naar huis gaat, bel dan vlak voor u arriveert 

iemand thuis op en laat u afhalen. Of bestel anders een 

taxi. Moet u met de bus blijf dan in het licht of bij een 

groep betrouwbaar uitziende medepassagiers. Ga in de 

bus of metro zo dicht mogelijk bij de chauffeur zitten. Zo 

is er nog veel meer te bedenken.  

 

Hang- en sluitwerk 
 

Zorg thuis voor goed hang- en sluitwerk, neem eventueel 

een beveiligingsinstallatie. Deze zijn tegenwoordig niet 

duur meer (al voor een paar tientjes te koop!). Ze zijn er 

b.v. ook met een webcam die men aan kan sluiten op een 

PC of een TV. Laat thuis een paar lampen branden als u 

op visite gaat. Dan lijkt het of er iemand thuis is. Laat u 

voorlichten door de politie en u krijgt nog vaak een 

korting op verzekeringspremies ook! Ook kunt u van de 

politie hiervoor een keurmerk “veilig huis” krijgen. Zorg 

voor een automatisch licht dat aangaat als er iemand de 
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voordeur nadert. Zo zijn er nog wel meer tips te 

bedenken. 

 

Verwijzing: 
 

Dit hoofdstuk is o.a. tot stand gekomen n.a.v. de 

lerarenopleiding Selfdefence en LMA die ik via de 

YMAF en de FOG gevolgd heb, de cursus “Mentale en 

Fysieke weerbaarheid”die ikzelf geef, alsmede een aantal 

boeken die ik gelezen heb en die ik als een soort leidraad 

gebruikt heb om dingen op een rijtje te zetten en lijn te 

geven aan een goede opmaak en indeling van mijn werk. 

Ook de lesuren Selfdefence die ik sinds een jaar geef, 

zijn belangrijk geweest alsmede het opzetten van mijn 

eigen website. Hierdoor kan iedereen die dat wil, alvast 

informatie tot zich nemen om zich een indruk te kunnen 

vormen van wat zelfverdediging allemaal inhoudt. Zie 

begin van dit hoofdstuk. Zie hiervoor de verwijzingenlijst 

in de inleiding van deze scriptie. 

 



69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



70 

 

Hoofdstuk 5 
 

De plaats van het Budo in 

de samenleving 

 
Hier ziet u een groep jeugd waar ik les Karate-Jutsu aan 

geef! Zelf zit ik geheel rechts 
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Budo: Vloek of zegen voor de 

maatschappij? 

De titel van dit boek luidt: Budo; Vloek of zegen? (voor 

de maatschappij). Het is niet voor niets dat ik deze titel 

gekozen heb! Want wat is nu de plaats van het Budo in 

de samenleving? 

 

Als Budo als basis, als uitgangsgedachte genomen wordt, 

dan kan, naar mijn mening, Budo: dienen om mensen 

sport te laten bedrijven, mensen weerbaar(der) te maken, 

opvoedkundig zijn door de discipline die aan Budo ten 

grondslag ligt, als basis dienen voor mental coaching, 

behulpzaam zijn bij slachtoffer- en pestprojecten en 

misschien nog wel veel meer! Ik zal enkele van deze 

zaken nader toelichten. 

 

Weerbaarheid en zelfverdediging 
 

Als men het hoofdstuk “zelfverdediging en 

weerbaarheid” gelezen heeft, kan men zich indenken dat 

Budo goed als middel gebruikt kan worden om mensen 

weerbaar(der) te maken en meer zelfvertrouwen te geven. 

Denk maar aan Karate, Jiu-Jitsu, Aikido en meer van 

deze vechtsporten en –kunsten! Dit geldt dan echter wel 

in een bepaalde mate; want zoals al eerder uitgelegd is, 

moet er ook veel theorie behandeld worden zoals de 

wapen(wet)geving! Men moet ook mentale training 

volgen en sommige mensen moeten zeer zeker 

rollenspellen spelen om zich in te kunnen leven. 

Casussen kunnen worden besproken en hierover kan 
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worden gediscussieerd. Tevens moeten er 

vervolgcursussen of -lessen beschikbaar zijn zodat 

mensen zich verder kunnen bekwamen en technieken 

kunnen verfijnen en blijven herhalen. Ik geef b.v. een 

lesuur Selfdefence aan een speciale vrouwengroep en aan 

een ouderengroep. Als ik u vertel dat mijn jongste 

leerling vier jaar oud is en mijn oudste de zeventig al 

ruim is gepasseerd, dan kunt u zich wel indenken hoe 

breed dit gebied wel is! Ik heb als twee uitersten, een 

leerling die oud bodybuilder is en de al eerder genoemde 

man van ruim zeventig. 

De oudste leerling heeft na het doorlopen van de cursus 

veel meer zelfvertrouwen opgedaan en volgt nu met veel 

succes en veel plezier de reguliere les selfdefence. De 

bodybuilder heeft juist weer geleerd om zich beter te 

beheersen en minder gauw agressief te worden en eerst 

eens na te denken alvorens te handelen. Deze ervaringen 

hebben zij mij verteld in onderlinge gesprekken die wij 

vaak voeren als evaluatie om de paar weken! 

 

Pestprojecten            Voor meer informatie kunt u kijken op 

www.pestweb.nl Of www.schoolenveiligheid.nl  

 

Op veel scholen zijn er tegenwoordig projecten als “Rots 

en Water”, of “Marietje Kessel”. Naar mijn mening zijn 

deze projecten echter niet compleet. Ik denk dat er veel 

bereikt kan worden als goed opgeleide leraren 

Selfdefence projecten gaan leiden op scholen om b.v. 

leraren en leerlingen via cursussen/projecten bewust te 

maken van elkaars positie in de samenleving! Veel 

schoolleraren kunnen zich niet of nauwelijks inleven 

(empathie) in de gevoelswereld van een kind dat 

http://www.pestweb.nl/
http://www.schoolenveiligheid.nl/
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stelselmatig gepest wordt. Een kind kan hier een 

minderwaardigheidscomplex van oplopen, als het maar 

lang genoeg duurt! In dit verband wil ik verwijzen naar 

het boek van Terrence Webster Doyle. Het boek draagt 

de lange titel: “Zelfverdediging, Weerbaarheid & 

Oosterse Gevechtskunst”. Het boek is oorspronkelijk 

uitgebracht in 1999 in New York. Dit boek vormt voor 

mij een soort leidraad en dient als een soort “Blauwdruk” 

voor mijn eigen cursussen en projecten die ik organiseer 

in o.a. Julianadorp. Alhoewel het boek voornamelijk gaat 

over kinderen, maakt dat voor mij niet zoveel uit. Ik kan 

heel veel uit dit boek halen en geef er dan mijn eigen 

toepassing aan. 

 

Mental Coaching en Slachtofferhulp 
 

Veel mensen hebben eigenlijk mental coaching nodig. 

Denk aan vrouwen die verkracht zijn, of incestslachtoffer 

zijn, of tijdens het sporten seksueel geïntimideerd zijn. 

Dit kunnen natuurlijk (helaas, maar waar!) ook kinderen 

zijn. De tweede groep is de kindergroep die gepest wordt 

op school, of de volwassene die op het werk gepest 

wordt. Dan is er nog een groep die slachtoffer wordt van 

een misdrijf. Als laatste is er nog een groep welke 

slachtoffer is geworden van een ongeval en b.v. blijvend 

letsel heeft opgelopen. Hiervoor zijn al veel instanties 

zoals b.v. Bureau Slachtofferhulp. Dit bureau dient als 

opvang en stuurt vervolgens mensen door naar de juiste 

instanties zoals b.v. Letselschade advocaten, 

zelfverdedigings-cursussen, mental coaching, sociaal 

medewerker, enz. 
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Organigram van Bureau Slachtofferhulp Kijk voor meer informatie 

op de website http://www.slachtofferhulp.nl  

 

Ik denk dat mensen als George van Veen en Frank 

Philipoom en hun projecten op de vele scholen die zij 

bezoeken, een welkome en zeer goede aanvulling zijn op 

dit gebied! 

 

Dit zijn mensen waar ikzelf les van heb of heb gehad in 

mijn lerarenopleiding(en). Door de vele gesprekken die 

wij hebben gehad heb ik mij een goed beeld kunnen 

vormen hiervan. 

 

Ook met Ed Lammerts van Bueren wissel ik veel van 

gedachten over het Budo. Op de website www.lavabu.nl 

en www.japansekrijgskunsten.nl is meer informatie te 

vinden over deze mensen en wat zij doen op Budogebied! 

http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.lavabu.nl/
http://www.japansekrijgskunsten.nl/
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Budo als (sport)doel 
 

Tenslotte wil ik niet onvermeld laten hoe goed 

Budosporten zijn om puur als sport te bedrijven zoals b.v. 

Judo of Karate. Men wordt hier o.a. weerbaar(der) door, 

krijgt meer zelfvertrouwen, wordt zelfverzekerder op 

school of op het werk en wordt en blijft bovendien ook 

nog eens gezond(er) en fitter! Tevens is het voor 

kinderen, maar ook voor sommige volwassenen!) een 

goede opvoeding naast die welke zij van hun ouders 

krijgen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

typische discipline die bij deze sporten/kunsten hoort! 

 

Aan kinderen geef ik Karate-Jutsu op een speciale 

manier. Veel kinderen zijn in het begin erg 

teruggetrokken, bangelijk en verlegen. Ook de grove en 

fijne motoriek is vaak niet goed ontwikkeld. Door het 

toepassen van veel spelvormen, waartoe ook rollen met 

behulp van een grote plastic bal behoort, contactspellen 

enz. zie je de kinderen langzaam maar zeker loskomen 

(zowel lichamelijk als geestelijk). Door consequent te 

zijn naar de kinderen toe en in ons eigen gedrag op en 

rondom de tatami (judomat), wordt de kinderen een 

goede voedingsbodem geboden voor hun lichamelijke en 

geestelijke ontwikkeling/opvoeding. Ik zeg altijd tegen 

de ouders dat hun kind gedurende het uurtje dat zij bij 

ons op de mat zijn, van ons zijn en even niet meer van 

henzelf. Ik laat de ouders altijd op de tribunes 

plaatsnemen om te kijken wat wij met hun kind doen 

zodat zij zien dat wij niets te verbergen hebben en veel 

ouders zijn dan ook vrijwel altijd op de tribunes te vinden 

als hun kind bij ons op de mat aan het sporten is. 
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Vaak zie je dan een kind in het begin naar zijn ouders toe 

rennen om zijn band vast te laten maken als die weer 

eens los geraakt is of zomaar de aandacht vraagt van zijn 

ouders. Dit benutten wij dan weer om het kind te leren 

ook naar anderen te leren luisteren en de aandacht bij de 

les te houden. Al met al denk ik zeker dat ik als 

Budosportleraar een (mede)opvoedende taak heb en dat 

vind ik dan ook een zeer dankbare. 

 

Zelfs kinderen met gedragsproblemen en soms ook met 

een lichamelijke handicap heb ik op de mat gehad (en 

nog!). Ook deze kinderen (b.v. met ADHD/spastische 

verlamming) probeer ik d.m.v. Budo te helpen zichzelf 

beter in de hand te krijgen, zowel mentaal als fysiek! Een 

van deze kinderen heeft laatst zelfs meegedaan aan een 

wedstrijd karate en heeft hierbij een wedstrijd gewonnen 

van een “gezonde” medesporter. Dit vind ik een veel 

grotere prestatie dan wanneer een gewoon iemand een 

toernooi wint en eerste wordt! Ook voor de ouders was 

dit een openbaring en zij waren maar wat trots op hun 

kind. Ikzelf trouwens ook 
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Budo: een vloek voor de maatschappij? 
 

Budo kan als het door de verkeerde mensen gegeven 

wordt wel degelijk misbruikt worden. Als men 

vechtsportlessen geeft alleen maar om er veel geld aan te 

verdienen, men let niet op wat mensen buiten de mat 

doen en men let niet op op wat er op de mat gebeurt of 

men laat mensen een wedstrijd draaien terwijl dat 

eigenlijk (nog) niet kan of mag (b.v. van een arts!), men 

neemt de opvoedkundige waarde niet mee in het 

lesgeven, enz. dan gaat het natuurlijk goed mis en wordt 

het Budo misschien misbruikt om b.v. tijdens het uitgaan 

lekker te kunnen knokken of men gaat aan de deur staan 

voor veel geld (bars en disco’s b.v.)! Het is dus zaak voor 

ouders om goed op te letten bij de keuze die zij maken 

voor hun kinderen als zij ze op een sportschool of –

vereniging doen om hen b.v. weerbaarder te laten 

worden! 

 

Sportschool of vereniging? 
 

Een voordeel van een sportvereniging is dat deze meestal 

niet professioneel is en niemand er zijn brood mee hoeft 

te verdienen, een sportschool meestal wel. De eigenaar 

en de leraren die daar lesgeven, verdienen hier vaak wel 

een boterham mee. Hierbij komt nog dat iemand die 

lesgeeft in het Budo op een vereniging, vaak een 

vrijwilliger is die lesgeeft uit ideologische gedachten. Hij 

of zij doet dat er vaak bij in de avonduren. De 

professionele leraar of instructeur moet er nu eenmaal 

zijn geld mee verdienen en dan is de kans wat groter dat 

er eens wat mis gaat. 
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Epiloog 
 

Zoals in de inleiding al gememoreerd, is het mijn 

bedoeling om middels deze scriptie op zijn minst een 

discussie los te maken over het Budo. Mijns inziens kan 

het Budo in onze samenleving heel wat betekenen als 

middel, maar ook als (sport)doel! 

 

Ik ben dan ook van plan om deze scriptie te laten lezen 

aan al degenen die er belangstelling voor hebben in het 

kader van het promoten van het Budo in het algemeen. 

Tevens is er de mogelijkheid om via dit werk (hopelijk!) 

gemeenten, scholen en bedrijven te interesseren voor 

Budo als middel om te komen tot verantwoorde 

cursussen/workshops/lezingen enz. op het gebied van 

pestprojecten, weerbaarheid, zelfverdediging en 

eventueel zelfs mental coaching en op een bepaalde wijze 

misschien ook slachtofferhulp! 

 

Eén van mijn grote wensen is het opzetten van een 

landelijke cursus zelfverdediging & weerbaarheid. Dit 

zou dan kunnen bestaan uit een algemene 

introductiecursus en een vervolgcursus. In de 

vervolgcursus zou men dan kunnen gaan aansluiten op de 

doorstroming in het Budo zelf d.m.v. een introductie te 

geven in een aantal Budostijlen. Hierdoor kan worden 

bereikt dat grotere groepen mensen dan tot nu toe, 

instromen in de Budostijlen en op deze manier ook 

langzaam en verantwoord in aanraking komen met het 

Budo. Juist de voorzichtige, angstige, oudere en 

lichamelijk beperkte mensen, hebben grote drempelvrees 
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om met een Budosport te beginnen. Ook de meeste 

vrouwen hebben dergelijke drempels welke hen 

verhinderen deze sporten te gaan bedrijven. Mijn eigen 

ervaringen sterken mij hierin. Toen het Budocentrum 

Julianadorp n.l. de eerste lessen selfdefence voor 

vrouwen ging oprichten, waren er binnen een paar weken 

12 vrouwen die zich hiervoor inschreven! Ieder voor zich 

zou niet in een reguliere les met mannen durven 

beginnen. 

 

Landelijke normalisering 
 

Ik heb al met diverse mensen gesproken om tot een 

landelijke introductiecursus te komen. 

Landelijke normalisering is in mijn ogen niets anders dan 

een cursus in elkaar zetten die overal ter lande gegeven 

kan worden en die bij elke instantie welke die cursus 

geeft, hetzelfde zou moeten zijn qua inhoud en de manier 

van lesgeven. Met normalisering bedoel ik ook dat het 

eigenlijk de gewoonste zaak van de wereld zou moeten 

zijn om allerlei bevolkingsgroepen van alle leeftijden, 

gezindte, bedrijven en scholen enz. deze cursussen te 

laten volgen! Het zou bij de opvoeding van een ieder 

moeten behoren om op de juiste tijd en plaats een, op de 

doelgroep toegesneden, cursus te volgen. Dit ter 

ontwikkeling van normen en waarden, begrip voor 

elkaar, inzicht in elkaars problemen (empathie), te 

bevorderen en te onderhouden. 
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Ik heb gesproken met mensen van de Judobond 

Nederland (JBN), de Stichting Japanse Krijgskunsten 

(SJK), de YMAF (Yuyukan Martial Arts Federation) en 

privé-personen. Hieruit blijkt naderhand dat het zeer 

moeilijk is om mijn wensdroom op korte termijn uit te 

laten komen!  

 

Misschien moet er een Nationale denktank komen van 

diverse specialismen, om tot een dergelijk groot project 

te komen. 

 

Dat het noodzakelijk is om e.e.a. te realiseren, te 

bundelen en op te zetten, lijkt mij buiten elke discussie te 

staan. Men hoeft er maar kranten op na te slaan of naar 

journaals op TV te kijken en het is weer raak! 

 

De maatschappij verruwt almaar meer en steeds meer 

mensen krijgen angst om deel te nemen aan de 

samenleving! Het laatste is echter mijn eigen 

persoonlijke opvatting en mening! 

 

Ik vind wel dat een ieder; oud of jong, man of vrouw, 

Christen, Moslim, Boeddhist of de mens zonder geloof, 

homo, en de gehandicapte; het recht heeft om vrijelijk 

deel te nemen aan onze samenleving. Zonder angst te 

kunnen reizen met het openbaar vervoer, zonder angst 

over straat te kunnen gaan, zonder angst uit te kunnen 

gaan naar een restaurant, school, een voetbalstadion of 

wat dan ook maar; dit alles is voor mij een 

onvervreemdbaar basisrecht voor iedereen in Nederland. 
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Ik hoop dat ik het ooit mee mag maken dat deze 

levenswens een keer uit mag komen en wij weer op een 

normale, open en eerlijke manier met elkaar om kunnen 

gaan, waar dan ook in Nederland. 

 

Concluderend denk en hoop ik met deze scriptie mijn 

standpunt duidelijk te hebben gemaakt n.l. dat het Budo 

wel degelijk een bijzondere, vormende en opvoedende 

plaats heeft in onze samenleving! In ieder geval hoop ik 

hiermee een discussie op gang te hebben gebracht. Zeker 

in de kop van Noord-Holland zou men eens na moeten 

denken als instanties zijnde; want de Noordkop loopt 

naar mijn mening ver achter bij b.v. Heemskerk en 

Beverwijk om in Noord-Holland te blijven! Daar is het 

volstrekt normaal dat Budoleraren projecten op de 

scholen verzorgen om kinderen zowel als leraren te 

helpen met eventuele problemen op school als het om 

pesten of andere problemen gaat. 

 

Paul Jansen 
 

Den Helder, augustus 2008 

 



83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



85 

 

Verklarende woorden en –begrippenlijst. 
 

Aikido:  De weg van de innerlijke Harmonie (Japans) 

 

Aiki_Jutsu Kunst van de innerlijke harmonie (voorloper 

aikido!) 

 

Bo-Jutsu Kunst van het vechten met een lange stok 

 

Budo:  De weg van de krijgskunst 

 

Bu-Jutsu De kunst van het oorlogsvoeren 

 

Bushido  De weg van de krijger 

 

Budocentrum Julianadorp  Budosportvereniging te 

Julianadorp (Den Helder) 

 

Cha no Ye Theeceremonie 

 

Chi of Ki Innerlijke kracht 

 

Dangraad Graad van geoefendheid (Hoger; vanaf zwart) 

 

FOG  Federatie Oosterse Gevechtskunsten 

 

Fysiek  Lichamelijk 

 

Iaido  De weg van het zwaard trekken 

 

Iai-Jutsu  De kunst van het zwaardtrekken 

 

Jiu-jitsu/Ju-jutsu Japanse gevechtskunst 

 

Jon Bluming Heeft min of meer Karate naar Nederland gebracht 

 

Kyugraad Graad van geoefendheid (lager; vanaf rood/wit) 
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Professor Kano  Oprichter van het Judo (Japanse  

   wedstrijdsport) 

 

LMA   Leraar Martial Arts 

 

Mentaal   Geestelijk 

 

NOC*NSF                         Nederlandse Sportfederatie*Nederlands 

 Olympisch Comité 

 

Proportioneel  In verhouding tot 

 

SKN   Stichting Karate Nederland 

 

SJK   Stichting Japanse Krijgskunsten 

 

Ueshiba Sensei  Oprichter van Aikido 

 

WKH   Wado-ryu Karate Nederland 

 

YMAF   Yuyukan Martial Arts Federation 
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Op deze pagina vind u een aantal links die u o.a. ook 

terug kunt vinden in de diverse hoofdstukken. 

 
www.budoinfo.nl  Dit is de informatieve site over 

Budo van de schrijver 

 

www.budocentrum.nl  Dit is de site van de 

Budovereniging van de schrijver 

 

www.jbn.nl Dit is de site van de Judobond 

Nederland 

 

www.japnsekrijgskunsten.org Dit is de site van mijn leraar 

Frank Philipoom 

 

http://home.wanadoo.nl/aikijutsu/ Site over Aiki-Jutsu van mijn 

leraar Cees de Jongh 

 

www.lavabu.nl Dit is de site van Edward 

Lammerts van Buren 

 

http://www.fogevechtskunsten.org/  Dit is de site van de Federatie 

 Oosterse gevechtskunsten 

 

http://www.japansekrijgskunsten.nl Dit is de site van de stichting 

  Japanse krijgskunsten 

 

http://www.sport.nl/  Dit is de site van NOC*NSF 

 

http://www.jonbluming.nl Dit is de site van Kaicho Jon 

Bluming 

 

http://www.karateinfo.nl  Site met informatie over Karate 

 

http://oostersevechtsporten.jouwpagina.nl/ Site over Martial Arts 

(Ook voor kinderen!) 

 

http://www.budoinfo.nl/
http://www.budocentrum.nl/
http://www.jbn.nl/
http://www.japnsekrijgskunsten.org/
http://home.wanadoo.nl/aikijutsu/
http://www.lavabu.nl/
http://www.fogevechtskunsten.org/
http://www.japansekrijgskunsten.nl/
http://www.sport.nl/
http://www.jonbluming.nl/
http://www.karateinfo.nl/
http://oostersevechtsporten.jouwpagina.nl/
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http://www.slachtofferhulp.nl Dit is de site van Bureau 

Slachtofferhulp 

 

http://www.pestweb.nl/aps/pestwebSite over pesten op scholen 

 

http://www.schoolenveiligheid.nl/ Site over school en veiligheid 

 

http://www.cobwebofthemartialarts.com/ Vechtsport 

zoekmachine/Budo-

Sportnieuws 

 

http://www.japansecultuur.nl/ Japans Cultureel Centrum te 

Amsterdam 

 

http://www.aiki-budo.nl/ Martial Arts sportwinkel te 

Amsterdam 

 

http://www.mikado.nl/ Boeken en Video over Martial 

Arts 

 

http://www.stichtingkaratenederland.net/ Site van de Stichting 

Karate Nederland 

 

 

 

Hiermee heeft u een vrij grote informatiebron om op het 

internet zo ongeveer alles wat met Budo te maken heeft, 

te vinden! Op www.budoinfo.nl vindt u een linkspagina 

met nog veel meerlinks! Ook zijn er sites die over pesten 

en slachtofferhulp gaan, e.d. opgenomen. Hierdoor is het 

vrij compleet. 

 

http://www.slachtofferhulp.nl/
http://www.pestweb.nl/aps/pestweb
http://www.schoolenveiligheid.nl/
http://www.cobwebofthemartialarts.com/
http://www.japansecultuur.nl/
http://www.aiki-budo.nl/
http://www.mikado.nl/
http://www.stichtingkaratenederland.net/
http://www.budoinfo.nl/

