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1 Een Nederlandse stad in Japan: Huis ten Bosch in Nagasaki

Nederland in Japan
Kijk eens goed naar afb. 1. Zie je de Utrechtse
Domtoren en andere bekende Nederlandse
gebouwen? Hoe komen al die Nederlandse
gebouwen in Japan terecht? Vóór 1853 mochten buitenlanders drie eeuwen lang niet in
Japan komen. Er was echter één uitzondering.
Voor de kust van de stad Nagasaki lag het
eiland Decima. Vanaf dit eiland mochten
alleen Nederlandse kooplieden handel
drijven met Japan. Om de Japanners te herinneren aan die tijd, heeft men bij Nagasaki een
Nederlandse stad nagebouwd. Er staan
gebouwen uit alle delen van Nederland. Deze
stad lijkt een beetje op Madurodam, maar de
gebouwen zijn net zo groot als in het echt.

1 Gebruik je atlas. Japan bestaat uit meer
dan 3400 eilanden. Hoe heten de vier
grootste eilanden? Op welk eiland ligt de
stad Nagasaki?
2 Hoeveel steden met meer dan één miljoen
inwoners heeft Japan? Op welk eiland
liggen de meeste miljoenensteden?
3 Waaraan kun je zien dat afb. 1 niet in
Nederland is gemaakt? Welke bekende
gebouwen zie je?
Bevolking
De Chinezen noemden Japan vroeger 'het
land van de rijzende zon'. Het Japanse woord
hiervoor is Nippon. De opkomende zon vind
je ook terug in de Japanse vlag. Het land is

ongeveer net zo groot als Duitsland en er
wonen meer dan 120 miljoen mensen. Het is
één van de dichtstbevolkte landen ter wereld.
Gemiddeld wonen er 330 mensen per vierkante kilometer. Weet je nog, dat schrijf je zo:
2
330 inw /km • Grote delen van het land zijn
bergachtig en bedekt met bossen. De meeste
Japanners wonen in de vlakke gebieden langs
de kusten. De bevolkingsdichtheid is in deze
gebieden hoger dan 2000 inw /km2• Hier vind
je ook alle miljoenensteden. Deze liggen bijna
allemaal aan zee en hebben grote havens. Zo
kunnen grondstoffen voor de fabrieken
gemakkelijk worden geïmporteerd. En
produkt en zoals auto's kunnen weer per
schip worden geëxporteerd.
4 Welke betekenis heeft de rode cirkel in de
Japanse vlag?
5 Welk land is dichter bevolkt: Japan of
Nederland?
6 Waarom liggen de meeste miljoenensteden
langs de kust? Welke verklaring is voor
Japan het belangrijkst?
a Alleen langs de kust ligt een strook vlak
land om steden op te bouwen. De rest
van het land is te bergachtig.
b In de buurt van grote havens vind je veel
industrie. Hier is het meeste werk te
vinden.
c Veel mensen wonen dicht bij de havens
omdat ze in de visserij en de scheepvaart
werken.

graven worden altijd heel netjes onderhouden. De mensen hebben ook grote eerbied
voor de natuur. Bergen, heuvels en bomen
hebben hun eigen ziel of geest. Als mensen in
Japan een examen moeten doen, hangen ze
een kunstig gevouwen brief in een heilige
boom (afb. 3). Op die brief staat hun hartewens: help mij om mijn diploma te halen. Ze
hopen dat het helpt, maar ze weten het niet
zeker.
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2 Zo'n shinto-tempel

heet in Japan een pagode

Shintoïsme

De belangrijkste godsdienst in Japan is het
shintoïsme. Op veel plaatsen staan grote
shinto-tempels, die ook wel pagodes worden
genoemd (afb. 2). De Japanners hebben grote
eerbied voor hun voorouders. Op 5 april is er
een belangrijk feest: het Gravenfeest. Op deze
dag wordt bij de graven van de voorouders
feest gevierd en er worden offers gebracht,
zoals kommetjes met rijst en wierook. De

3 Wat voor wensen zullen hier hangen?

7 Horen de volgende manieren om doden te
herdenken bij Japan of bij Nederland?
a Dodenherdenking op 4 mei.
b Gravenfeest op 5 april.
c Bloemen op het graf leggen op de sterfdag of verjaardag van een familielid.
cl Een kom met rijst op het graf van de
voorouders zetten.
8 Wat doen mensen in Japan om geluk af te
dwingen (afb. 3)? Hoe doen veel mensen
in Nederland dat?
9 Kijk naar afb. 2. Waarvoor dient een
pagode?
10 Maak opdracht 1 uit je werkboek.

Kagima doet alles knielend op de grond of
zittend op kussens. Het tv-toestel en de CDspeler staan ook gewoon op de grond. Als er
een feest is, trekt iedereen thuis een kimono
aan. Zo' n kledingstuk is meestal gemaakt van
zijde.

Traditie

De familie Kagima woont op het platteland in
de buurt van de berg Foedsji. In hun huis zijn
drie kamers die met schuifdeuren van elkaar
gescheiden zijn. Aparte slaapkamers zijn er
niet. Iedereen slaapt op matrassen die elke
ochtend in een kast worden opgeborgen. Op
de vloer in de woonkamer liggen tatamimatten, die van rijststro zijn gemaakt. Als
iemand het huis binnenkomt worden de
schoenen of laarzen uitgedaan. Het is heel
onbeleefd om met schoenen op de tatamimatten te lopen. In de woonkamer staat een
lage tafel. Als de familie gaat eten, knielt
iedereen op de tatami-matten rond de tafel.
Stoelen zijn er niet in het huis. De familie

© injona demo 123 09-05-2015

4 Een traditionele boerderij

5 In een Japans huis

11 Kijk ook

naar afb. 4. Noem drie verschillen
tussen een Japanse en een Nederlandse
boerderij.
12 Wanneer dragen de mensen een kimono?
Waarom niet op andere dagen?
13 Waarvoor dienen tatami-matten? Bijwelke
Japanse sporten gebruiken wij ook matten?
14 Stel dat een Japanse familie jou uitnodigt
om te komen eten. Wat zou jij dan doen?
a Ik hou rekening met de Japanse cultuur.
Ik doe mijn schoenen uit en eet met
stokjes.
b Ik ga niet voor gek staan. Ik hou mijn
schoenen aan en wil met mes en vork
eten.

Machinale rijstbouw

Visserij

De familie Kagima heeft een landbouwbedrijf. Het is 2 hectare groot en dat is in Japan
zeker niet klein. In Nederland heeft een
landbouwer vaak meer dan 30 hectare grond.
De meeste grond is bestemd voor de rijstbouw. Die is in Japan heel anders dan in
China of Indonesië. De Japanse boeren
gebruiken veel machines (afb. 6). Eén plantmachine kan in een dag net zoveel rijstplantjes poten als vijftig planters in China. De rijst
wordt in Japan niet met een sikkel geoogst,
zoals in Indonesië. De boeren gebruiken
daarvoor een grote machine die tegelijk de
rijsthalmen maait én de rijstkorrels dorst. Veel
boeren gebruiken een computer om hun
administratie bij te houden.

In Japan is de visserij net zo belangrijk als de
rijstbouw. Elke dag varen er bijna een half
miljoen vissersboten op de zeeën rond Japan.
Het land heeft de grootste vissersvloot ter
wereld. Japanse vissers varen ook op alle
wereldzeeën met heel grote schepen. Ze
vangen kabeljauw bij Canada, tonijn bij de
Filipijnen en walvissen in de Grote Oceaan.
De vis wordt aan boord van zo'n varende
fabriek meteen verwerkt en ingevroren. Sommige schepen blijven wel een jaar lang op zee.
Japanners eten veel vis en schelpdieren. Zelfs
groente halen ze uit de zee: zeewier is in
Japan een lekkernij. Bijelke maaltijd, ook het
ontbijt, wordt rijst en vis gegeten.
18 Waarom wordt er in Japan zoveel vis

15 Zijn er in de Japanse rijstbouw meer of

minder mensen nodig dan in China of
Indonesië?
16 Wat doet de machine van afb. 6: ploegen,
zaaien, planten of oogsten?
17 Lijkt de akkerbouw in Japan meer op die
van Nederland of op die van China?

gegeten? Kies uit:
a Japanners mogen door hun geloof geen
vlees eten.
b Japan is omgeven door visrijke zeeën.
c Vis is goedkoper en gezonder dan vlees.
19 Waarom gebruiken de Japanners van die
grote vissersschepen?
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6 Wat doet deze Japanse boer met zo'n handige machine?

7 Zo'n schip is ook een varende fabriek

20 Welk soort vis wordt op afb. 7 gevangen?
Waarom wordt de vangst van deze vissen
steeds meer verboden?
21 Maak opdracht 2 uit je werkboek.

Tokyo is de grootste stad van Japan. In Tokyo
en omgeving wonen meer dan 30 miljoen
mensen. Er is een groot tekort aan grond voor
de bouw van kantoren, flats en huizen. Hoe
dichter je bij het centrum komt, hoe duurder
de grond. De huren zijn er voor veel mensen
onbetaalbaar geworden. Steeds meer mensen
die in de stad werken, zijn in één van de
forensensteden rondom Tokyo gaan wonen.
Hier zijn de grondprijzen en de huren niet zo
hoog als in Tokyo. Elke dag moeten deze
forensen met de trein of de auto naar hun
werk. In de spitsuren zijn de treinen overvol
en op de autosnelwegen staan lange files.
Tokyo ligt in een gebied waar veel aardbevingen voorkomen. In 1923vernielde een zware
aardbeving een groot deel van de stad. Meer
dan 140.000mensen kwamen hierbij om. Wat
zal er met Tokyo gebeuren als er weer zo'n
aardbeving komt?
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Tokyo

8 Het centrum van Tokyo

22 Op afb. 8 zie je een foto van de wereldstad
Tokyo. Waarom heeft men zoveel wolkenkrabbers gebouwd? '
23 Wat zijn forensen? Kies uit:
a Mensen die in een stad in de buurt van
Tokyo wonen en in het centrum van
Tokyo werken.
b Mensen die in Tokyo wonen en werken.
c Mensen die voor hun werk met de auto
reizen.
24 Gebruik je atlas. Waarom komen er in
Japan regelmatig aardbevingen én vulkaanuitbarstingen voor? Kies de goede zin:
a Twee landschollen botsen er tegen
elkaar.
b Een oceaanschol duikt er onder een
landschol.
c Twee schollen drijven er uit elkaar.
d Twee schollen schuiven er langs elkaar.
25 Waarom kunnen er bij een volgende zware
aardbeving in Tokyo opnieuw veel slachtoffers vallen? Kijk ook naar afb. 8.

Multinational Mitsubishi
Japan is één van de belangrijkste industrielanden ter wereld. Er zijn tientallen heel grote
bedrijven. Deze Japanse multinationals
hebben in vele landen fabrieken en kantoren.
Mitsubishi is zo' n multinational. Misschien
denk je bij de naam Mitsubishi meteen aan
auto's. Maar Mitsubishi maakt veel meer dan
alleen auto's. De multinational bestaat uit
vijftig maatschappijen. Elke maatschappij
heeft weer tientallen fabrieken en kantoren.
Samen maken ze meer dan 25.000 verschillende produkten zoals televisies, kleding,
voeding, machines, computers, booreilanden
en supertankers.
26 Kijk goed naar afb. 9. Wat wordt daar
gemaakt? Mitsubishi betekent 'drie
diamanten'. Waarin zie je die betekenis
terug?
27 Wat zie je op afb. 9? Kies de goede zin:
a De multinational Mitsubishi.
b Eén van de vijftig maatschappijen van
Mitsubishi.
c Eén van de honderden fabrieken van
Mitsubishi.

28 Welke drie andere Japanse multinationals
staan er in dit rijtje? Nissan - Shell- Toyota
- Unilever - IBM - Mazda.
Import - Export
Mitsubishi kan niet bestaan zonder het
buitenland. Dat geldt eigenlijk voor alle
Japanse multinationals. Ze hebben het buitenland nodig voor grondstoffen omdat er in
Japan zelf maar weinig grondstoffen zijn. Olie
wordt ingevoerd uit het Midden-Oosten en
Indonesië, en ijzererts uit Australië en India.
Zonder de import van deze en tientallen
andere grondstoffen zouden de Japanse
bedrijven bijna niets kunnen produceren.
Japan heeft het buitenland ook nodig om zijn
produkten te verkopen. Veel produkten
worden uitgevoerd naar Noord-Amerika en
Europa. Japanse bedrijven exporteren veel
meer dan ze invoeren. Hierdoor is Japan met
de Verenigde Staten en de Europese Gemeenschap één van de rijkste landen ter wereld.
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29 Gebruik de kaarten 'De aarde: mijnbouw'
en 'De aarde: industrie' uit je atlas. Schrijf
drie grondstoffen op die Japan invoert.

9 De grootste scheepswerf ter wereld in Nagasaki: van Mitsubishi

30 Kijk goed naar afb. 10. Wat gaat er met
deze auto's gebeuren?
31 Japan heeft weinig grondstoffen en toch is
het één van de belangrijkste industrielanden. Hoe kan dat? Kies de goede zinnen:
a Door de uitgestrektheid van het land.
b Door steeds nieuwe produkten te
ontwikkelen.
c Door de goede opleiding van de
mensen.
d Door het grote aantal inwoners.
32 Maak opdracht 3 uit je werkboek.
10 Japanse auto's, klaar voor een verre reis

Japan in Nederland

• • •

Japanse auto's

Made in Japan

Meer dan een kwart van alle auto' s die in
Nederland rijden, komt uit Japan. Veel auto's
worden met speciale schepen van Japan naar
Rotterdam vervoerd. Maar dit transport is
heel kostbaar. Kant en klare auto's nemen
veel ruimte in beslag. Daarom worden steeds
meer auto' s in onderdelen naar Europa
vervoerd en hier in elkaar gezet. Dit gebeurt
in speciale fabrieken waar robots het meeste
werk doen. We noemen dit assemblagebedrijven. Daarna gaan de auto's naar de garagebedrijven. Zo zijn er tientallen garages in
Nederland die Mitsubishi auto's verkopen.
En zo zijn er ook heel veel dealers van andere
Japanse automerken.

Meer dan de helft van onze televisies, radio's,
camera's en computers is in Japan gemaakt.
Deze beeld- en geluidsapparaten worden in
containers naar Nederland verscheept. Je hebt
vast wel een apparaat in huis dat in Japan is
gemaakt. Op de achterkant staat dan 'Made
in Japan'. Bekende Japanse merken zijn Sony,
Panasonic, Akai, JVC, Canon en Mitsubishi.
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33 Welke automerken zijn Japans? Kies uit:
Fiat - Toyota - Mazda - Hyundai - OpelRenault - Honda - Nissan.
34 Zet de volgende woorden in de goede
volgorde: autofabriek - dealer - verschepen
- klant - assemblagebedrijf - reclame.
35 Reclame maken is heel duur. Waarom
maken bedrijven toch veel reclame voor
hun auto's op de televisie en in kranten en
tijdschriften?

11 Allemaal 'made in Japan'. Welke merken herken je?

Vroeger hadden Japanse produkten een
slechte naam: ze waren heel goedkoop en ze
gingen snel kapot.
Tegenwoordig zijn de meeste produkten heel
goed. Ze zijn grote concurrenten voor
Europese en Amerikaanse produkten. Er zijn
nu zelfs veel mensen die bij het kopen van
een apparaat zeggen: 'Ik wil een Sony' of
'Als het maar een Canon is'. Door de reclame
willen steeds meer mensen een artikel van
een bekend merk.
36 Welke apparaten van een Japans merk zijn
er op school? En van welk merk?
37 Er is een aanbieding in de winkel. Een CDspeler van het onbekende merk Okay is
honderd gulden goedkoper dan van het
bekende merk Sony. Welk apparaat koop
je? Waarom?
Nederlands of Japans?

Japans bedrijf dat honderden grote hotels
over de hele wereld bezit. De enige autofabriek in Nederland, Nedcar in het Limburgse
Bom, is voor eenderde deel eigendom van
Mitsubishi. De Nederlandse regering en
Volvo uit Zweden zijn de andere eigenaren.
Misschien doe jij wel aan een Japanse sport
zoals judo of karate. Sommige mensen
hebben rondom hun huis een Japanse tuin
laten aanleggen of volgen een cursus ikebana
of origami. Daar leer je bloemschikken of
papier vouwen op z'n Japans. Wordt Nederland een beetje Japans en Japan een beetje
Nederlands?
38 Welke sporten hebben wij van de
Japanners overgenomen? Kijk ook naar
afb. 12. Kies uit: voetbal - karate - schaatsen - judo - zwemmen - tafeltennis taekwondo. Wat vind je van die sporten?
39 Waarom zijn bomen in Japan zo belangrijk? Wat is een wensboom? En wat zijn
bonsai -boompjes?
40 Maak opdracht 4 uit je werkboek.
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Er komen steeds meer Japanse bedrijven in
Nederland. In enkele grote steden staan
Okura-hotels. Deze zijn eigendom van een

12 Aan welke Japanse

sport doen deze vrouwen?

