
Budo (de budo gedachte). 

Wanneer je leest in de diverse martial art boeken, wordt Budo dat altijd beschreven als het ultieme.  

Iemand die de ware Budo gedachten bereikt zou dus het meesterschap bereiken, en dit zou leiden tot 

de ultieme vechter, meester of mens. 

Nou is het begrijpen van deze gedachte al een moeilijke zaak. En even uitleggen wat Budo is, is net zo 

onmogelijk als zomaar de hoofdprijs in een loterij winnen. Het is niet echt grijpbaar en niet iedereen is 

er aan toe om dit te willen en te kunnen begrijpen. 

Iedere cultuur heeft bewust of onbewust zijn eigen Budo en draagt dit uit onder en eigen andere 

naam.  

Om dit verhaal niet te moeilijk en omvangrijk te maken wil ik mij beperken tot het Budo van de 

Martial Art, de Japanse weg. 

En om maar meteen een paar stellingen in de strijd te gooien het volgende. 

Budo kun je niet echt bereiken, het is niet meetbaar of door een examen te behalen.  

Je kunt ook niet zeggen en zelfs denken nu heb ik Budo, want op dat moment heb je het 

waarschijnlijk juist niet. 

Budo moet uit jezelf komen en is mijn inziens een moment van gebeuren waar je misschien achteraf 

over na kunt denken en er je voordeel mee doen. 

Om terug te komen over dat lezen over Budo en de verhalen die verteld worden, deze zijn vaak 

doorspekt met grote helden daden en figuren die van alles beleven.  

Natuurlijk moet je deze verhalen wel met een korreltje zout nemen, maar soms zit er wel een kern 

van waarheid in.  

De meeste van deze verhalen hebben een functie namelijk, zij proberen te stimuleren dat jij hierover 

na gaat denken. Het moet jou aanzetten om ook die weg te bewandelen.  

Deze momenten moet je goed tot je door laten dringen, zij zijn van grote waarde en het begrijpen 

hiervan zou een stap kunnen zijn tot het ultieme Budo. 

Wanneer heeft een mens “ Budo ” dat is buitengewoon moeilijk om te zeggen maar ook om te 

herkennen. 

Heeft die geweldige vechter, die wereld kampioen die denkt dat hij de hele wereld kan verslaan nou 

dat Budo. 

Heeft die leraar die vele volgelingen heeft en zich gedraagt als een god, heeft die Budo. 

Nee, voor beiden geldt dat, dat geen Budo is, maar veel meer zelf verering en het getuigt van een 

(te) groot ego.  

 

Wanneer kunnen we dan wel spreken van Budo. 

Je kunt spreken van Budo onder verschillende omstandigheden, en een daarvan is een nogal 

algemene uitdrukking die meestal niet herkend word door mensen.  

Deze uitspraak is de volgende “Budo treed in als je de juiste handeling op het juiste moment kun 

verrichten” en dan geldt dit nog alleen maar voor niet geprogrammeerde dingen.  

Iemand die wat hij geleerd heeft als een automaat in praktijk brengt heeft zeker geen Budo. 

 

Iedereen kent die mooie verhalen wel uit de boeken en films, die Samoerai die het land door trekt en 

van gevecht tot gevecht gaat. Hij laat een nogal bloedig spoor achter zich.  

Dat is zeker geen Budo, maar gewoon een barbaarse uiting waar niemand op zit te wachten. 

De verhalen over geheimzinnige Ninja’s die ergens binnen slopen en daar hun slachtoffers 

uitschakelde, deze bezaten misschien wel een geweldige techniek maar zeker geen Budo en al 

helemaal niet op het moment dat ze met hun wrede zaken bezig waren. 



De verhalen van Miyamoto Musashi, Japans beroemdste zwaardvechter aller tijden komen misschien 

veel meer naar de Budo gedachten dan de meeste andere grootse verhalen.  

Deze Miyamoto besloot, nadat hij vele bloedige gevechten gewonnen had zijn zwaard niet meer te 

gebruiken.  

Vanaf toen gebruikte hij alleen nog een stok die dezelfde maten en gewicht had als zijn zwaard.  

Hij zocht het gevecht niet meer op, maar wanneer hij uitgedaagd werd ging hij het gevecht ook niet 

uit de weg. Maar liet het lot beschikken. 

 

Omdat hij over een fabelachtige techniek beschikte lukte het hem ook om deze gevechten slechts 

gewapend met een stok telkens weer opnieuw te winnen. Hij vocht allen nog maar als hij niet anders 

kon, en hier komen we dichterbij de zogenaamde Budo gedachten. 

 

Deze Miyamoto had zich ook bekwaamd in een aantal van de vele andere disciplines die in Japan 

gelden als de ultieme kunsten. Zo was hij een befaamd kalligraaf, hij beheerste de kunst van het 

bloem schikken en van de thee ceremonie. Zaken die in onze westerse begrippen niet te rijmen zijn 

met het wrede van het zwaard vechten.  

Zo bestaat er een mooi verhaal dat goed illustreert wat Budo zou kunnen zijn. 

Twee beroemde zwaardvechters ontmoeten elkaar en gedreven door alle verhalen die zij over elkaar 

hadden gehoord waren zij min of meer elkaars vijand geworden.  

Zo zou hun ontmoeting altijd en automatisch leiden tot een gevecht op leven en dood. 

Uiteindelijk is het natuurlijk niet te vermijden en komen zij elkaar tegen, en zo staan ze met getrokken 

zwaard tegenover elkaar. 

Na een periode van vele uren waarin zij elkaar wikken en wegen en proberen om de ander te 

verleiden tot een aanval, gebeurde er het volgende. Een van de twee zwaardvechters laat plotseling 

zijn zwaard zakken en buigt voor de ander. Hij spreekt de volgende woorden tegen zijn opponent: 

mijnheer ik wil u bedanken voor dit geweldige gevecht. De ander beantwoord dit gebaar door ook zijn 

zwaard te laten zakken en te buigen. 

Waarna beiden zich omdraaien en ieder hun eigen weg te gaan. 

 

Hier is dus de volgende beroemde Budo uitspraak van toepassing namelijk “ Een vermeden gevecht, is 

een gewonnen gevecht ”. Uiteindelijk had er maar een van hen kunnen winnen en had de ander dit 

moeten bekopen met de dood. 

Budo is niet lijdzaam toezien en berusten wanneer er iets gebeurt maar actief ingrijpen wanneer dat 

nodig is.  

Budo bereiken is erg moeilijk het is niet voor iedereen weggelegd, maar dat is ook niet nodig. 

Je kunt heel goed leven zonder Budo of hoe men het ook noemen wil.  

 

Een Zenmeester, monnik of boeddhist bereikt ook niet altijd het ware en uiteindelijke doel.  

Maar dat wil niet zeggen dat hij of zij niet gelukkig zou zijn, er zijn miljoenen mensen die gewoon 

leven en dat voldoende vinden.  

Deze mensen hebben soms zonder dat zij het weten meer Budo in zich dan die geweldige vechter die 

daar jaren voor getraind heeft.  

Denk maar eens aan die huisvrouw die gewoon haar huishouden draaiende houd de kinderen opvoedt 

en daarnaast nog een baan heeft. Of aan die onbekende hulpverlener die de zwakke in de 

samenleving gewoon helpt waar dat nodig is.  

 



Zelf kun je ook nog wel een aantal van dat soort voorbeelden bedenken die daarop van toepassing 

zijn.  

Pas op het moment dat je dit onbevangen en zonder er voordeel uit te halen kunt toepassen zou je 

misschien kunnen spreken van Budo maar meestal herken je dit niet als zodanig. 

Budo is net zo ongrijpbaar als mist of als een geest, en naarmate je ouder wordt komt er steeds meer 

een soort berusting in jouw geest tot stand die je min of meer dichter bij Budo brengt dan je ooit 

gedacht had.  

Misschien herinner jij je nog het voorval dat enkele jaren geleden speelde. Op het station van Utrecht 

is een gevecht gaande tussen twee personen, en de strijd was zeer ongelijk. Een meisje dat toevallig 

daar op het perron aanwezig was ziet dit gebeuren en bedenkt zich niet. Zij loopt hier op af en gooit 

zich als het ware ook in de strijd, door haar moedige optreden was het gevecht snel beëindigt en liep 

het allemaal redelijk gunstig af. 

Hier kun je zeker spreken van Budo, direct handelen en krachtig optreden zonder er meteen zelf winst 

uit te halen, is de ware gedachte. 

 

Het begrip Budo betekent buiten de kleine kring van de martiale art helemaal niets, en binnen die 

zelfde kring zijn er maar weinig waarvan je kunt zeggen die heeft Budo.  

Bedenk zelf maar een hoe jij kan reageren op het onbekende, wanneer je nu jezelf eens zou bekijken 

en analyseren zal je bemerken dat al jou mooie Budo gedachten binnen enkele seconden verdwenen 

zijn.  

Denk maar eens hoe jouw reactie is wanneer je in een restaurant je jas hebt opgehangen en wanneer 

je terug komt blijk die jas gestolen te zijn. Of wanneer je een bekeuring krijgt omdat je drie kilometer 

te hard hebt gereden.  

 

Je hebt dan even geen tijd voor mooie Budo gedachten maar wilt zo snel mogelijk wraak nemen, of je 

gelijk halen. Maar eigenlijk zou je hierin moeten kunnen berusten, en deze zaken kunnen accepteren. 

Op zo’n moment heb je al je zorgvuldig opgespaarde Budo even verloren. Maar is dat nou zo erg, ik 

denk eigenlijk van niet we zijn allemaal maar mensen met onze hebbelijk en onhebbelijk heden.  

Nawoord: Doe wat je doet en sta daar dan ook achter, leer de betrekkelijkheid van de dingen te zien 

en blijf dichtbij jezelf. Dan kom je misschien een aardig eind naar dat budo toe.  

En geloof me: wanneer je iemand tegenkomt die Budo heeft, dan zal je dat onmiddellijk herkennen.  

 

Rob van Leeuwen: 


