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Vechten en pedagogiek 
Kors Perdijk

Toen ik ernaar vroeg tijdens mijn workshop op het VBSPcongres, viel het me 
op dat de aanwezige pedagogen maar weinig gevochten hadden in hun jeugd. 
Een enkeling kon een heroïsch verhaal opdissen waarin de eer van de christelijke 
school met een houten plank werd verdedigd tegen leerlingen van de openbare. 
Maar meer van zulke verhalen kwamen niet los. Gevraagd naar hoe de aanwezi
gen vochten voor een betere wereld, was er een deelnemer die vooral haar kin
deren bleek in te zetten om naar klimaatstakingen te gaan. Zelf de straat op gaan 
leek toch een brug te ver. Een andere pedagoog gaf aan dat ze had ontdekt dat 
ze weinig maatschappelijke gevechten voerde en ze omschreef zichzelf als een 
‘meer romantische pedagoog’. Ik durf hier te stellen dat jongeren vaak helemaal 
geen behoefte hebben aan een romantische pedagoog. Zo’n pedagoog die met 
hen praat over hun gevoelens en hun band met hun vader en moeder. Ik denk 
eerder dat ze een pedagoog willen die voor hen vecht en die ervoor vecht om de 
wereld waarin zij opgroeien beter en rechtvaardiger te maken. 

Jongeren leven vandaag de dag in een wereld waarin wordt verondersteld dat 
iedereen die zich voldoende inzet wordt beloond voor die inspanningen met 
succes, een zogenaamde meritocratische samenleving. In een dergelijke samen

leving word je beoordeeld op 
je verdiensten (merites). Je 
bent dus zelf verantwoorde
lijk voor je eigen successen, 
maar ook verantwoordelijk 
voor je eigen falen. Op het 

eerste gezicht klinkt dat als een eerlijke wereld, maar een meritocratie veronder
stelt een gelijk speelveld. Wat nu als je als jongere het idee hebt niet aan de eisen 
van deze samenleving te kunnen voldoen? Je zit op verschillende levensgebieden 
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in de knel. Gewoon omdat je opgroeit onder moeilijke omstandigheden. Je hebt 
het gevoel dat je minder kansen hebt en ervaart regelmatig aan den lijve dat dat 
ook feitelijk zo is. Dan is de wereld dus helemaal niet eerlijk, dan is er helemaal 
geen gelijk speelveld. Dat kan leiden tot boosheid en teleurstelling.
Wat voor een soort pedagoog hebben deze boze en teleurgestelde jongeren no

dig? Wat mij betreft één die niet 
soft is. Iemand waar ze tegenop 
kunnen kijken. Iemand die ze 
de waarheid zegt. Iemand die 
oog heeft voor de wereld waar

in ze leven en ervoor vecht die wereld te verbeteren. De laatste tijd heb ik een 
aantal pedagogen ‘ontmoet’ in het kader van ons onderzoek* naar de pedagogi
sche waarde van vechtsport. Sommigen kwam ik in het echt tegen en sommigen 
enkel in geschrift. Tijdens een studiereis naar Marokko ontmoette ik in Taroudant 
een kickboksleraar. Door hem ben ik uiteindelijk geïnteresseerd geraakt in kick
boksen. Hij maakte zowel indruk op de studenten als op mij. Met veel pedagogi
sche tact begeleidt hij jongens en meisjes die anders op straat zouden hangen. 
Hij leert ze kickboksen, maar tegelijkertijd staat hij stil bij gezonde voeding, het 
nakomen van afspraken en het maken van huiswerk. Hij laat de kinderen per 
jaar bewust 30 dirham (een kleine 3 euro) contributie betalen. Hij wil dat ze zich 
volwaardig deelnemer voelen van zijn gym en niet een liefdadigheidsgeval. Hij 
probeert zo goed en kwaad als dat kan jongeren door middel van boksen levens
vaardigheden bij te brengen en deel uit te laten maken van een gemeenschap. 
Net als in Marokko zijn ook hier in Nederland opvoeders bezig met de begelei
ding van jongeren door middel van vechtsport. Nourdin, Tarek, Reggae en Patrick 
zijn de trainers die meedoen aan het eerder genoemde vechtsportonderzoek. 
Allemaal gebruiken ze op hun eigen manier (kick)boksen om jongeren te helpen. 
Wat me opvalt aan onze eerste gesprekken is dat zij jongeren helpen om te gaan 
met weerstand. Bijvoorbeeld als ze door hun gebrekkige vermogen om op tijd te 
komen geen werk of stageplaats kunnen vinden. Dat is een belangrijke pedagogi
sche taak: het begeleiden van het ontmoeten van de wereld (de realiteit). 

Bij Patrick heb ik al even mogen ervaren hoe hij dat doet. Hij vroeg me bij een 
werkbezoek of ik die avond de mat op wilde. Hij pakte een zwachtel en begon 
mijn handen in te zwachtelen om mijn knokkels te beschermen. Dit zag hij als een 
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belangrijk ritueel. Zijn doel was jongeren daarmee duidelijk te maken dat hij hen 
wil beschermen. Hij vertelde me dat hij lange en korte zwachtels heeft. Als hij een 
langer contactmoment wil met de jongere, pakt hij een langere zwachtel. 

Hij liet me een vuist maken, sloeg erop en vroeg me of ze goed zaten. De oefe
ningen die volgden draaiden om het beheersen van kracht, focus en het steeds 
terugkeren naar een veilige basispositie. In mijn geval koppelde hij de stoten aan 
het geven van argumenten. Ik vermoed omdat hij dacht dat hij daarmee bij een 
cognitief ingesteld figuur als ik een ingang kon vinden. Het terugkeren naar de 
basishouding vergeleek hij met het zoeken van een veilige positie in de wereld. 
Hij gaf aan dat mijn lichaam sterk was en daagde me uit me niet in te houden bij 
het trappen en stoten. Halverwege vroeg hij wat het boksen met mij deed. Ik ant
woordde dat het indrukwekkend 
was om zo hard te slaan. Hij was 
ontevreden met het antwoord. Ik 
bleef te veel aan de oppervlakte, 
we moesten dieper. We gingen 
door, mijn tweede antwoord aan het eind van de sessie weet ik niet meer, maar 
hij leek tevredener. De volgende ochtend appte hij hoe het met mijn mentale en 
fysieke spierpijn was. De fysieke pijn viel mee en ook mentaal had ik weinig last. 

Opvoeding bestaat sinds mensen heugenis, 
pedagogiek slechts sinds kort.
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Sterker nog, ik denk dat de training zelfs meer mentale spanning had weggeno
men dan gecreëerd. Hij had me stevig aangepakt, zowel mentaal als fysiek, daag
de me uit na te denken over wie ik was en mijn maatschappelijke positie, maar 
hij heeft me ook continu beschermd. Zo’n pedagoog gun ik elke jongere. Later die 
avond benadrukte hij nogmaals dat hij door het werken met jongeren de wereld 
een klein beetje beter probeert te maken.   

Kort geleden leerde ik ook twee ‘klassieke pedagogen’ kennen, Janusz Korczak en 
Paulo Freire. Pedagogen die vochten voor een betere wereld en voor de kinderen 
in die wereld. 
Korczak staat erom bekend dat hij probeerde kinderen een stem te geven. Dat 
deed hij bijvoorbeeld door in zijn weeshuis een kinderrechtbank op te richten. Hij 
beschouwde kinderen niet als de mindere van de volwassene maar als gelijkwaar
dig. Hij streefde met zijn werk naar emancipatie van kinderen. Waarom verwach
ten we van kinderen bijvoorbeeld dingen die we van onszelf niet verwachten? 

Hij haalt het voorbeeld 
aan van kinderen die niet 
goed zijn in een bepaald 
spel of het spel frustre
rend vinden. Vaak zeggen 

opvoeders, speel toch maar met hem of haar. Zelf zou het ons het plezier van 
het spel ontnemen en zouden we dat nooit doen. Hij vocht ervoor om kinderen 
dezelfde rechten en behandeling te geven als volwassenen.
Ook de Braziliaan Freire streed voor emancipatie van kinderen. Hij zag in taal
onderwijs daarvoor het middel. Volgens hem hielden de machthebbers hun 
macht in stand door de onderdrukten verder te onderdrukken door middel van 
slecht onderwijs. Zijn boek Pedagogie van de onderdrukten werd uiteindelijk ver
boden. Hij moest uit zijn thuisland vertrekken. Maar in andere landen droeg zijn 
pedagogische visie bij aan beter taalonderwijs voor kinderen.
Kortom, activisme is pedagogen niet vreemd. Veel pedagogen beseffen dat zij de 
stem zijn van het kind en vechten ervoor dat die stem gehoord wordt. Ze probe
ren de wereld voor kinderen en jongeren beter te maken en een gelijker speel
veld te creëren. Dit klinkt mogelijk weer als romantische pedagogiek, maar geloof 
me, deze pedagogen proberen en probeerden de realiteit voor de kinderen en 
jongeren al vechtend te verbeteren. 

Kortom, activisme is pedagogen niet vreemd. Veel 
pedagogen beseffen dat zij de stem zijn van het 
kind en vechten ervoor dat die stem gehoord wordt.
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Bruno van Obbergen mocht de laatste plenaire lezing op het VBSPcongres ver
zorgen. Hij hield een vurig pleidooi voor luisteren naar kinderen. Dat betekent 
niet dat kinderen de baas zijn. Maar we moeten leren ze te ‘lezen’, oog te krijgen 
voor hun perspectief, voor wie zij zijn. Waak voor het meteen handelen vanuit je 
eigen perspectief. Het leven wordt geschreven met onuitwisbare inkt, drukte hij 
ons op het hart. 

In de documentaire The last Korczak Boy vertelt een van Korczaks oudpupillen 
dat hij te horen kreeg: ‘We zien dat je van tekenen houdt. Vanaf nu mag je altijd 
tekenen als je dat wil. Wij zorgen voor de materialen.’ Nooit werd zijn tekening be
oordeeld door Korczak of zijn assistent. Hij werd gezien, er werd voor zijn rechten 
gevochten en hij werd kunstenaar. En als hij dat niet geworden was, weet ik zeker 
dat Korczak dat ook goed gevonden had. 
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* Dit onderzoek is mede gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Bij het 
project zijn de volgende partners betrokken: Hogeschool Utrecht, Hoge-
school Windesheim, de Vrije Universiteit, Slimani Gym, Boks het voor Elkaar, 
Travers Welzijn, Farent, NIVM, Kenniscentrum Sport, de SKMO en Fontys.


