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BUDO EN KRIJGSKUNSTEN 
door Jean-Maurice HUARD 

 

Rond de 16de eeuw, bij het begin van de Tokugawa Période, kwam Japan uit een reeks 
vreselijke burgeroorlogen ; het land snakte naar vrede. De politieke macht nam zeer strenge 
maatregelen om het terugkeren van geweld te vermijden. Het gebruik van wapens werd zeer 
streng gereglementeerd. Enkel militairen hadden het recht wapens te dragen, in zeer 
uitzonderlijke gevallen. 
De samenleving werd eveneens zeer strikt ingedeeld in vijf klassen: de adel, de militairen, de 
handelaars, de ambachtslui en  de boeren. Men kan er de kastenlozen aan toevoegen, de 
“etas” die men nu de « burakumin » ( 部落民 ) noemt ( bij overweging, deze klasse van 
uitgesloten bestaat in alle beschavingen). 

De vrede werd met ijzeren hand gehandhaafd door een special regime, namelijk dat van de 
shôgun ( 将軍 ), deze worden vaak vergeleken met onze hofmeiers  ( denk aan Pepijn de 
Korte of Karel Martel ) ; inderdaad vanaf de 16de eeuw tot het einde van de 19de eeuw had de 
keizer gen enkele autoriteit; het beheer en de macht behoorden tot de bevoegdheid van de 
shôgun. 
Het is in deze période dat de oorlogstechnieken,  die zeer handig en doeltreffend Jutsu ( 術 ) 
waren, plaats moesten ruimen voor minder gevaarlijke methoden, waarvan het doel 
geleidelijk zeer veranderde, de « wegen » of « do » ( 道 ). Het is op die manier dat de 
krijgsmethoden, die geen toekomst meer hadden, gebruikt werden om het karakter van de 
beoefenaar te vormen en hem ook een zin te geven in het sociale leven. 

Op het einde van de 19de eeuw werd de keizerlijke macht hersteld : het is ook in deze 
période dat Japan zich voor de buitenwereld openstelde, dankzij de overredingskracht  van 
Commodore Perry wiens kruizer voor anker lag in de baai van Tokyo ( en die dus de stad 
onder het vuur van zijn kanonnen hield).  In deze période maakte de koorts voor het 
moderne zich meester van Japan, iets wat steeds gepaard gaat met een afwijzen van het 
verleden en de nalatenschap hiervan.  
In die tijd was er een jonge man, die om sterker te worden begonnen was aan verschillende 
Jujitsuscholen te studeren. Hij zag in dat dit deel van de erfenis van het verleden ging 
verdwijnen en had de idee de essentie van zijn kennis te smelten in een school met een meer 
modernere look die hij Judo noemde en niet meer Jujitsu. 
Zijn doel was zowel het bewaren van de nalatenschap van het verleden, een stevig 
vormingsinstrument te creëren en het vermijden van zware verwondingen aan zijn 
beoefenaars. De Heer KANO Jigoro, gediplomeerd universitair in de pédagogie, was de vader 
van het Judo. De Heer Funakoshi, die van Okinawa afkomstig was, en de Heer Ueshiba zijn in 
zekere zin in zijn voetsporen gevolgd door respectief Karate ( 唐手 ) en Aïkido ( 合 気 道 ) te 
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creëren.  
Het is uit deze période dat de neiging dateert om « do » zowat overal aan vast te knopen. 
Men begon te spreken van Judo ( 柔道 ) in plaats van Jujitsu ( 柔術 ), van Kendo  ( 剣道 ) in 
plaats van Kenjutsu ( 剣道 ), van Kyudo ( 弓道 ) enz… 
Sommigen voegden hat woord « do » ( 道 ) achter Karate om het educatieve aspect van hun 
praktijk te benadrukken en in zekere zin aan hun kunst achtenswaardigheid te verschaffen. 
Dit laatste werd door de Heer Ohtsuka nooit zeer geapprecieerd. Het is de strijd die eert en 
niet de goede voornemens waaraan men vaak kan twijfelen; toch zeker in het begin.  

 

De Heer Ohtsuka gaf de voorkeur aan het karakter « stroom » ( 流 ), dat meer de nadruk legt 
op het feit dat de stroom van de Karate verschillende zijarmen heeft maar dat het in de 
grond om hetzelfde gaat. Deze manier van spreken is ook meer gebruikelijk in Japan. 
Men kan zich ook de vraag stellen wat de invloed is van de vreemde landen op de redenen 
die de Heer Kano er toe aanzetten de vorming van het karakter ddor zijn kunst te 
benadrukken. In de periode dat Jigoro Kano zijn school oprichtte deed kolonel Powell dienst 
in Zuid-Afrika en was verwikkeld in een oorlog tegen de Boeren. Bij gebrek aan verkenners 
had hij de idee om gebruik te maken van de jongeren die rond zijn troepen wemelden en 
hen in te zetten als verkenner of als inlichtingsagent, wat in het Engels « scout » genoemd 
wordt. Dit is een ander voorbeeld van dezelfde idée die vermoedelijk in de lucht hing : de 
krijgstechnieken kunnen gunstig aangewend worden om het karakter te harden en om de 
mens te helpen om het beste van zichzelf te tonen. 

De mentaliteit die we terugvinden in deze idee van “weg” was nog goed gekend bij onze 
ouders voor wie het werk hun leven betekende; ook bij ons maakte het werk de essentie van 
het bestaan uit. Voor hen die een godsdienst navolgden bestonden er eveneens 

https://jisho.org/word/%E6%9F%94%E8%A1%93
https://jisho.org/word/%E6%9F%94%E8%A1%93
https://jisho.org/word/%E6%9F%94%E8%A1%93
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staatsverplichtingen die juist een manier waren om de weg van z’n geloof te volgen binnen 
het dagelijkse leven. Het is pas sinds kort dat werken voor bijna iedereen op de eerste plaats 
een middel om geld te verdienen is geworden. Tot voor kort droeg alles tot het werk bij, uit 
deugdzaamheid en uit noodzaak ; de technische middelen ontbraken om moeilijke of zware 
werken uit te voeren en men had alle verstand, alle energie en alle solidariteit nodig om een 
doel te bereiken. 

Toen hij in België arriveerde verwonderde Meester Kamigaito er zich over dat wij zo weinig 
belang toonden voor het werk; dit leek hem een gebrek aan gezond verstand. Onlangs nog 
tijdens een debat zei de baas van het jaar van het tijdschrift  « Trends-Tendance » dat 
“werken leven is”. 

Een ander element speelt eveneens een grote rol : zowel in Japan als in China is de 
gemeenschap belangrijker dan het individu ; men heeft dus niet vaak de indruk dat 
Japanners een sterke persoonlijkheid hebben, behalve wanner ze in Europa verblijven. Wat 
wij BUDO ( 武道 – weg van de oorlog ) noemen heeft als doel vaak rumoerige jongeren te 
leren in vrede te leven, goed-of kwaadschiks, en in de praktijk de schade te leren begrijpen 
die door ongebreideld geweld veroorzaakt wordt. 

Japan en ook China zijn landen met een confucianistische traditie, het respect voor de 
ouderen is zeer belangrijk ; dit verklaart dat de hiërarchie voor de Japanners een 
bestanddeel is van de 武道 ; ze is mogelijk een onbewust doel van de studie van een 
“krijgskunst”; door een 柔道 te studeren leert een kind alles ineens: lichaams-en 
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kledingshygiëne, beleefdheid (etikette), respect voor de ouderen en groepsleven in een 
atmosfeer van gecontroleerde competitie. 

  
Zo ziet men dat de « krijgs-of martiale kunsten » niets artistieks bevatten en dat Mars er niet 
veel meer bij te pas komt ; we laten deze termen dus achterwege en spreken van BUDO. 

 
Artikel gepubliceerd in het tijdschrift Nr. 3 van de vzw WADO KAMIGAITO BELGIUM VZW van 01-07-1996 

 

   

Meer artikelen, boeken, video's en meer op: 

www.wado-kamigaito-ryu.be 
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