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Voorwoord

De rede die prof. dr. C.C.F. (Carl) Gordijn op 27 september 1975 hield bij zijn afscheid
als hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam had als titel Avontuur en voorspelling. Zijn hoogleraarschap in de Leer van het menselijk bewegen en de bewegingsagogiek bij de Interfaculteit der Lichamelijke Opvoeding, nu de Faculteit der Gedrags- en
Bewegingswetenschappen, was een vervolg op zijn carrière als rector aan de Christelijke
Academie voor Lichamelijke Opvoeding (CALO) in Rotterdam en Arnhem. In die
rede gaf hij een schets van de inhoudelijke weg die deze faculteit, die op dat moment
nog maar een jaar of vier bestond, in de toekomst zou moeten gaan. Gordijn citerend:
‘Het gaat om een keuze voor avontuur of voorspelling, voor wendbaarheid of rechtlijnigheid, voor inventie of sjabloon. De wetenschap geeft zekerheid. Zij geeft doorzicht
en inzicht in mogelijkheden tot handelen, tot voorspellen van wat wij als resultaat van
ons ondernemen mogen verwachten. Meerdere disciplines ontmoeten elkaar in deze
onderneming. Het verwachte resultaat is echter geen optelsom van disciplinair bepaalde
aandachtsgebieden. Het bouwen van een overkoepelende theorie voor het menselijk
bewegen en de beïnvloeding ervan is het resultaat van samenwerken, van de architecturale kracht van een geheel team. De richting van deze samenwerking dient bepaald
te worden door het doel van de bewegingsopvoeding en het bewegingsonderwijs. Die
richting is geen kwestie van logische precisie, van wetenschappelijke voorspelbaarheid,
maar van een verkennend avontuur dat de bewegingsonderwijsdeskundige aangaat in
de spanning tussen wat een mens – bewegend – kan en wat de wereld – omgeving en
maatschappij – vraagt.’
De laatste jaren van zijn leven schilderde Gordijn graag. Hij maakte vooral symbolische
schilderijen, onder andere voor leerlingen met wie hij een bijzondere band had. Op één
van die schilderijen is dit voorwoord gebaseerd. De titel van dit schilderij is Avontuur en
voorspelling, een A en een V. Het zijn ook mijn initialen. Rechts op het schilderij, geschilderd in 1976, staat de rechtlijnige wetenschapper, die als een ‘kwijl’ in de vorm van een
uitroepteken zijn wetenschappelijke bevindingen dropt. Links staat de mens, weliswaar
met een hoofd, armen en andere lichaamsdelen, maar niet in een precieze, anatomische
samenhang afgebeeld. Het is een vraag(teken) hoe die samenhang er met de huidige kennis
van zaken uitziet. Karakteristiek voor de wetenschap is dat zij een verwijdend perspectief
biedt, gesymboliseerd door de helwitte baan in het centrum van het schilderij. Immers,
wetenschappelijke artikelen eindigen vaak met de zin ‘dat er nog veel onderzoek gedaan
moet worden om de werkelijkheid nog beter in kaart te krijgen’. Willen de voorspellende
wetenschapper en de vragende mens elkaar ontmoeten, dan zullen ze samen het avontuur
moeten aangaan om de donkere tunnel in te gaan op de weg van hun gezamenlijke onderzoekspad.
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Zo ook dit boek: nog geen afgeronde theoretische perspectieven, wel aanzetten ertoe.
Wel met praktijken van bewegingsonderwijs die richting moeten geven aan het onderzoek
naar deze praktijken. De richting van dit onderzoek wordt bepaald door een ‘leitmotiv’,
met andere woorden: door een normering, die afkomstig is van een opvatting over de
betekenis van het bewegen en het bewegingsonderwijs voor de mens. In de woorden van
Gordijn: ‘Allen streven ernaar het kind te brengen tot het thuis zijn in hun bewegend-tebeantwoorden bestaanswereld. Het einddoel is dat zij bewegend-er-zijn, in eigen vorm’
(p. 4 van zijn afscheidsrede). In de woorden van dit boek: bewegingsopvoeding en bewegingsonderwijs hebben als doel de identiteitsontwikkeling van de persoon.
Adri Vermeer

