
Iedereen volgt zijn eigen weg en waarheid. 

 
Het is verbazend om te lezen hoeveel verschillende versies er bestaan over de oorsprong van het 

Wado karate. Zo plaatst iedereen met een eigen home page wel een stukje over het ontstaan 
van het Wado karate.  
Hierbij wordt de waarheid nog wel eens wat geweld aangedaan.  

Er worden prachtige schema’s met mooie tijdlijnen en verschillende datums getoond, die zo op 
het eerste gezicht wel kloppen, maar wanneer men wat onderzoek gaat doen blijkt al gauw dat 
het een en ander discutabel is en dat een ieder zijn eigen verhaal en waarheid heeft.  

          
Is dit nou echt verwarrend of valt het wel mee. Zelf denk ik dat dit laatste het meest van 
toepassing is.  

Het is namelijk niet zo heel erg belangrijk om precies te weten hoe het ontstaan en de diverse 
tijdvakken van het Wado karate in elkaar zitten. 
Wat wel van belang is dat we weten dat Hironori Otsuka de ontwerper van het Wado karate is, 

en dat we weten wat hij nou eigenlijk voor ogen had met zijn Wado karate.  
 
Hier zijn we gelijk bij een belangrijk punt beland, want om even snel te zeggen wat Otsuka 

sensei beoogde is niet zo heel gemakkelijk.  
Toch kun je wel uit de verschillende bronnen een goed idee krijgen van het geen hij bedoelde. 

Zo weten we dat Otsuka sensei het jasje van karate gebruikte om zijn technieken veilig te stellen 
voor de toekomst. 
Zo weten we ook dat Otsuka sensei zijn Wado karate niet zag als een systeem om iedereen te 

leren vechten, maar veel meer om iedereen te leren zichzelf te kunnen zijn.  
 
Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die er voor gezorgd hebben dat er binnen het Wado 

karate veel misvattingen zijn ontstaan. Zo heeft de taal en de vertalingen uit het Japans zeker 
voor die eerder genoemde misvattingen gezorgd. 
Ook hebben de verschillende inzichten van de vele leraren er voor gezorgd dat de stijl zuiverheid 

niet altijd gehandhaafd is gebleven. Invloeden van buitenaf hebben hierbij een grote rol 
gespeeld, maar ook het gebrek aan kennis zorgt ervoor dat iemand zijn eigen weg zal kiezen.  
 

Otsuka is reeds geruime tijd geleden overleden en de meeste leerlingen van toen, de mensen 
rond hem zijn eveneens allemaal of op leeftijd of reeds gestorven. 
Natuurlijk is daar nog altijd zijn zoon Jiro Otsuka die het stokje van hem heeft overgenomen en 

naar alle waarschijnlijkheid zal te zijner tijd zijn kleinzoon Katsutaka Otsuka ook weer het stokje 
overnemen van zijn vader. 

Maar of dit allemaal in goede harmonie zal gaan is maar de vraag, het is bijna zeker dat vooral 
dit laatste (het overnemen van Katsutaka Otsuka) voor nogal wat emotie zorgt. 
 

Zo zou je mogen aannemen dat deze zoon en kleinzoon de bron gegevens van het Wado karate 
bezitten en deze dan natuurlijk uitdragen. Maar helemaal zeker is dit niet getuige het bestaan 
van de verschillende Wado groeperingen met ieder hun eigen standpunten.  

Dit is een vervelende en lastige situatie. Zo claimen veel personen precies te weten wat Otsuka 
sensei wilde uitdragen. En even zo veel personen zeggen een leerling van Otsuka te zijn 
geweest. (maar wanneer ben je nou echt een leerling van). 

 
Het is jammer dat Otsuka sensei zo weinig documentatie heeft nagelaten die voor andere dan 
slechts een klein select groepje beschikbaar zijn.  

Het gevolg hiervan is dat men genoodzaakt is om zelf op onderzoek uit te gaan, en mede 
daardoor creëert ieder zijn eigen waarheid en eigen weg. Waarbij het grote gevaar is dat men 
verschillende zaken als mede verschillende stijlvormen door elkaar heen gaat mixen. 

 
Er worden ontzettend veel aannames gebruikt die geventileerd worden als zijnde het ware.  
Zo worden we vrijwel dagelijks geconfronteerd met verschillende technische uitleg en 

zogenaamde verklaringen waarvoor een techniek zou zijn en uitgevoerd moet worden. 
Oplossingen die wanneer we ze meer realistisch gaan bekijken in de meeste gevallen niet correct 

zijn.  



De uitdrukking “ de waarheid zal wel in het midden liggen “ gaat hier niet op.  

Het Wado karate is een echte Mariale Art gebaseerd op de eeuwen oude Japanse vechtkunsten 
die in de strijd echt gebruikt zijn. Dit feit en gegeven dat deze technieken echt in de strijdt 

getest en gebruikt zijn moeten we goed leren te beseffen. 
En dit impliceert dan ook dat we de aan ons gegeven technieken moeten houden en ook 
werkelijk moeten oefenen zoals deze bedoeld zijn. 

 
Het kan niet zo zijn dat we zomaar technieken naar eigen inzicht gaan aanpassen en zogenaamd 
verbeteren. Het klinkt jou misschien wat vreemd in de oren maar eigenlijk laten de technieken 

die Otsuka sensei ons gegeven heeft geen enkele ruimte voor dergelijke variaties. Het is 
misschien wel een beetje hoogdravend gedacht dat jou technieken, beter en doelmatiger zijn 
dan die technieken die werkelijk in de strijd zijn gebruikt.  

 
Op zich is het misschien helemaal niet zo erg om je eigen weg te volgen en je eigen 
aanpassingen te maken aan bijvoorbeeld de kumite’s enz. 

Maar laat het dan ook jou eigen karate zijn en noem het dan geen Wado karate, want op het 
moment dat jij technische zaken aan gaat passen wijk je onmiddellijk af van het geen Otsuka 
sensei ooit bedoeld heeft. 

 
Natuurlijk blijft het lastig om achter de ware identiteit van het Wado karate te komen, maar 

zoals ik reeds eerder in een van mijn documenten geschreven heb zijn er in de afgelopen 10 jaar 
enkele deuren op een kier gezet die ons de ware intentie van het Wado karate bij  stukjes en 
beetjes laten zien. 

Vooral de technieken van het Shindo Yoshin Ryu Jujitsu onder leiding van Tobin Threadgill 
hebben hier enorm aan bij gedragen 
 

Zo heeft ook Bob Nash op zijn manier voor veel verduidelijking van het Wado karate gezorgd.  
Zijn manier van lesgeven is misschien niet voor iedereen aanvaardbaar, maar het niveau waarop 
hij lesgeeft ligt wel ver boven het gemiddelde niveau hier in Nederland. En het blijft jammer dat 

veel leraren niet de moeite nemen om hier eens wat meer aandacht aan te besteden. 
 
Rob van Leeuwen 


