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北大文学研究科紀要 123 (2007)

Tussen academische en dagelijkse
 

taalvaardigheid

― Het Nederlands en het Fries
 

in Japan door vier eeuwen heen―

(The Annual Report on Cultural Science No.123. Graduate School of
 

Letters,Hokkaido University. Sapporo/Japan.2007. ISSN 1346-0277)

SHIMIZU,Makoto
(mshimizu＠lit.let.hokudai.ac.jp)

1.De afsluitingsperiode

 

Het is goed bekend dat er eeuwenlange onderlinge betrekkingen
 

tussen Japan en Nederland bestaan. Het jaar 2000 werd in Japan

“Nederlandjaar”genoemd en toen werd overal in dit land de vierhonderd-

jarige vriendschap tussen beide partners uitbundig gevierd. Inderdaad is
 

het Nederlands in Japan gedurende de afsluitingsperiode(jap.sakoku)de
 

belangrijkste Europese of vreemde taal geweest die officieel alleen werd
 

toegestaan om te leren en bestuderen naast het Chinees.

Al sinds 1609 hadden de ijverige Nederlanders,die aan ecomonische
 

winsten de voorkeur hadden gegeven,in Hirado handel met Japan mogen
 

drijven. Nadat de Portugezen in 1639 om religieuze redenen uit dit
 

eilandenrijk waren verbannen, verkregen de Nederlanders in 1641 het
 

uitzonderlijke handelsmonopolie van het Shogunaat (d. w. z. de
 

toenmalige regering van Japan)op Deshima,het piepkleine,kunstmatige
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eilandje in de baai van Nagasaki. Terwijl het Shogunaat het opperhoofd
 

van de Nederlandse handelspost op Deshima verplichtte om elk jaar te
 

wisselen,zette het daar een bijzonder college van tolken(jap.tsuji)op om
 

met de Nederlandse kooplieden te kunnen communiceren en hield deze
 

tevens onder strenge controle. Het Shogunaat kon op de hoogte blijven
 

van wat er in de wereld gebeurde door het verslag (jap.oranda fusetsugaki)

over de wereldsituatie dat het Nederlandse opperhoofd op Deshima elk
 

jaar tijdens zijn audientie bij de Shogun in de hoofdstad Edo (tegen-

woordig Tokyo)moest inleveren.

De rangaku (hollandologie)vond zijn volle bloei tussen 1750 en 1850 o.

a.dankzij de stimulering van Shogun Yoshimune(1684-1751,regeringstijd
 

1716-1745),die grote belangstelling toonde voor de Westerse kennis via
 

het Nederlands. In 1720 hief hij het verbod op om Westerse drukwerken
 

in te voeren behalve die over het christendom. In 1729 liet hij door een
 

Japanse tolk in Nagasaki een boek over de rijkunst en geneeskunde van
 

paarden uit het Nederlands in het Japans vertalen. Dit was de allereer-

ste Japanse vertaling van een boek dat in het Nederlands was geschreven.

In 1740 verplichtte hij verder twee uitgekozen geleerden in Edo tot de
 

studie van het Nederlands.

De kennis van de Nederlandse taal,die vroeger aan een paar families
 

van tolken in Nagasaki op erfelijke basis voorbehouden was gebleven,

werd sindsdien een dringende noodzaak onder intellectuele kringen in
 

Japan voor haast alle destijds geavanceerde wetenschappelijke werk-

zaamheden. Nog vandaag leert iedere Japanse leerling op school met
 

wat voor moeilijkheden de pioniers van de rangaku werden gecon-

fronteerd aan de hand van het boek Rangaku kotohajime (1815),herinne-

ringen van Sugita Genpaku (1733-1817)in de laatste jaren van zijn leven.

De chirurg Sugita en zijn drie medewerkers in Edo hebben na hun
 

intensieve samenwerking van tweeenhalf jaar eindelijk in 1774 het boek
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Ontleedkundige Tafelen (Tabulae Anatomicae 1734)uit het Nederlands in
 

het Japans omgezet zonder gebruik te maken van een Nederlands-Japans
 

woordenboek of een Nederlandse grammatica. Hun kennis van het
 

Nederlands was schaars en ze zaten met z’n vieren vaak hopeloos de hele
 

dag voor twee of drie regeltjes Nederlandse tekst na te denken over wat
 

bijv.het woord“Wyn-braauwen”(wenkbrauwen)zou kunnen betekenen.

Volgens de herinneringen van Sugita was er alleen een klein woordenboek
 

Nederlands, vermoedelijk een Nederlands-Frans woordenboek, in hun
 

bezit en ze moesten de betekenis van een Nederlands trefwoord uit
 

Nederlandse voorbeeldzinnen proberen af te leiden omdat ze uiteraard
 

geen verstand van het Frans hadden.

Meer dan twintig jaar daarna verscheen het eerste uitgebreide
 

Nederlands-Japanse woordenboek,Haruma wage‘Japanse vertaling van
 

Haruma’(Edo Haruma). Dit pionierswerk werd samengesteld door
 

Inamura Sanpaku (1758-1811) met medewerking van Ishii Koemon

(Shosuke 1743-?),een voormalige tolk in Nagasaki. Het was een Japan-

se versie van François Halma’s Woordenboek der Nederduitsche en
 

Fransche Taalen (1729 ) en bevatte ongeveer 60.000 lemmata. Tussen
 

1796 en 1799 werd het in dertig exemplaren verspreid.

Daarnaast ontstond er nog veel later een ander Haruma, namelijk
 

Doyaku Haruma ‘Doeff’s Halma’in Nagasaki (Derhalve heet het ook
 

Nagasaki Haruma in tegenstelling tot Edo Haruma). Dit monumentale
 

werk dat ongeveer 3.000 bladzijden in vier delen telde,werd onder leiding
 

van Hendrik Doeff (1777-1835),het jonge opperhoofd van Deshima,met
 

volledige ondersteuning van de gouverneur van Nagasaki na de
 

tweeentwintigjarige samenstellingsonderneming in 1833 in drie exampla-

ren uiteindelijk voltooid (Doeff had al in 1817 Japan verlaten). In tegen-

stelling tot zijn voorganger bevatte Doyaku Haruma talrijke voorbeeld-

zinnen en vaste uitdrukkingen en werd het beste en gedetailleerdste
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Nederlands-Japanse woordenboek van zijn tijd. Er werden door ijverige
 

rangaku-studenten nog veel handgeschreven kopieen van gemaakt.

De invoer van Nederlands drukwerk nam in het bijzonder na 1808
 

sterk toe,toen het Shogunaat een officiele mededeling over de bevorde-

ring van de rangaku-studien verstrekte. Gedurende de Edo-periode
 

werden er naar schatting niet minder dan 10.000 exemplaren van Neder-

landse publicaties in Japan ingevoerd (Miyanaga 2004:124f.). Er ver-

schenen in tataal rond 600 Japanse vertalingen uit Nederlandse originelen
 

over medicijnen, krijgskunde, fysica, chemie, wiskunde, geodesie, geo-

grafie, geschiedenis, taalkunde,astronomie,politiek en economie (Sogo

1984:82). Behalve de bovengenoemde twee Haruma’s werden er niet
 

minder dan tien Nederlands-Japanse en Japans-Nederlandse woordenboe-

ken opgesteld. Wat de Nederlandse spraakkunsten betreft,zijn er tussen
 

1808 tot 1868 op z’n minst 58 grammatica’s en elementaire leerboeken
 

geschreven,daaronder 33 uitgegeven (Miyanaga 2004:151ff.).

Op deze manier genoot het Nederlands het prestige als enige weten-

schappelijke voertaal op de meeste gemeentelijke en prive academische
 

inrichtingen in Japan. Tot het einde van de afsluitingsperiode hebben
 

naar schatting meer dan 3.000 intellectuelen zich met rangaku bezigge-

houden (Sogo 1984:82, Miyanaga 2004:170). Men kan een hele reeks
 

eminente rangakusha’s (hollandologen)opnoemen die op grond van hun
 

kennis van het Nederlands verscheidene belangrijke bijdragen aan weten-

schappelijke ontwikkelingen in Japan hebben geleverd. Er waren ook
 

onder hen personen die later bij de opening en modernisering van hun
 

feodale vaderland gewichtige politieke functies hebben bekleed.

De invloed van het Nederlands op het moderne Japans is nog vandaag
 

duidelijk herkenbaar in een groot aantal leenwoorden uit deze periode,

met name in medicijnen, farmacie, chemie, levensmiddelen en artikels
 

voor dagelijks gebruik,bijv.
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‘bıru’(bier),‘buriki’(blik),‘fukku’(hoek),‘garasu’(glas),‘gasu’

(gas),‘gomu’(gom),‘hamu’(ham),‘hosu’(hoos),‘inki’(inkt),‘kohı’

(koffie),‘koppu’(kop),‘mesu’(mes),‘orugoru’(orgel),‘pinsetto’

(pincet),‘rampu’(lamp),‘sukoppu’(schop),‘supoito’(spuit),

‘tarappu’(trap),‘zukku’(doek)

De Japanners zelf weten niet meer dat een hele reeks moderne
 

technische termen in feite producten van de leenvertaling uit het Neder-

lands zijn:

‘chis so’(stik stof),‘shikiso’(kleur stof),‘suiso’(water stof),

‘en san’(zout zuur ),‘ryu san’(zwavelzuur ),‘tan san’

(koolzuur ),

‘in ryoku’(aantrekkingskracht ),‘dan ryoku’(veerkracht ),

‘ju ryoku’(zwaartekracht ),‘ba riki’(paardekracht )

‘boenkyo’(telescoop ),‘kenbikyo’(micro scoop ),

‘denpun’(zetmeel),‘hyohi’(opperhuid ),

‘kanyu’(lever traan ),‘kek kyu’,(bloedbolletje),

‘komaku’(trommelvlies ),‘ondokei’(thermometer ),

‘zayaku’(zet pil),‘junishicho’(twaalfvingerige darm ),

‘sanhankikan’(drie halfronde buizen ),

‘shokumin’(volksplanting ),

‘byo’(seconde),‘fun’(minuut),‘kaku’(naamval),‘kinzoku’(metal),

‘seishinsakuran’(ijlhoofdigheid)

Deze woorden die er op het eerste gezicht als autochtone Japanse
 

woorden uitzien,zijn getuige van het moeizame en vlijtige overnemen van
 

de geavanceerde Westerse beschaving via het Nederlands.

Uit het voorgaande kan men wel concluderen dat Nederlands in
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Japan tot de dag van vandaag nooit weer zo intensief werd geleerd en
 

bestudeerd als in dit tijdperk.

2.Overgang van rangaku naar yogaku

 

Toen het Shogunaat het belang van de talen van andere grote
 

Westerse mogendheden langzamerhand serieus nam,speelden de Neder-

landers alsmede de Japanse tolken Nederlands en hollandologen deze
 

keer ook de hoofdrol. Het aanleren van de drie grote Europese talen,

Frans,Engels en Russisch,werd namelijk in 1808/09 op touw gezet onder
 

leiding van de bovengenoemde H.Doeff(Frans),J.C.Bloemhoff(Engels),

het viceopperhoofd van Deshima, en de Japanner Daikokuya Kodayu

(Russisch)als verwerving van de tweede vreemde taal door de Japanse
 

tolken Nederlands. Het aanleren van het Duits trad officieel pas in 1862
 

in. Er wordt gezegd dat toen de Amerikaanse officier M.C.Perry met
 

zijn vier zwarte oorlogsschepen in 1853 in de haven van Uraga de opening
 

van het land eiste,de vertegenwoordiger van het Shogunaat,Hori Tat-

sunosuke,op de touwladder van een van de Amerikaanse oorlogsschepen
 

klimmend,in het Engels riep:“I can speak Dutch!”

De overgang van de afsluiting naar de opening van het land(1854)en
 

tevens die van de Edo-periode (of Tokugawa-periode,regeringstijd door
 

het Shogunaat)naar de Meiji-periode (1868),lopen parallel met de over-

gang van rangaku naar yogaku (Westerse studien). Hollandse studien,die
 

daarbij de rol van overbrugging hadden gespeeld, werden snel op de
 

achtergrond gedrongen. Toen het bovenvermelde Doyaku Haruma bijv.

tussen 1855 en 1858 na de moeizame verhandelingen met het Shogunaat
 

door Katsuragawa Hoshu (Kunioki 1826-1881)onder de titel Oranda jii

‘Nederlands Lexicon’uiteindelijk mocht worden gedrukt en uitgegeven,

had het echter zijn nut en betekenis al grotendeels verloren.
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In 1872 werden in Japan rond honderd woordenboeken en taalgidsen
 

Engels, Duits, Frans en Russisch in snelle opeenvolging op de markt
 

gebracht, terwijl de Nederlandse tegenhangers in een erg bescheiden
 

aantal bleven. In dat jaar leverde de Nederlandse consul in Japan een
 

bijna smartelijk verzoekschrift in bij de Japanse minister van Buiten-

landse Zaken aangaande de bescherming van de Hollandse studien aan de
 

nieuwe nationale academische inrichtingen. Het afwijzende antwoord
 

van de minister betekende het definitieve einde van de rangaku en het
 

verval van de Nederlandse taal in Japan.

3.De oorlogstijd

 

Deze omwenteling weerspiegelt zich in het feit dat er daarna tot 1918
 

haast geen Nederlands-Japans woordenboek of Nederlandse spraakkunst
 

meer werd gepubliceerd. Een uitzondering vormt de connectie met
 

Nederlands-Indiedie voor volgende twee grote woordenboeken zorgde.

Van de Stadt, P.A.1934. Nichiran jiten (Japansch-Nederlandsch
 

woordenboek). Nan’yokyokai/Takushoku University.1.311 blz.

(reprint:Daiichishobo.1989)

Nanshinkai (red.) 1943. Rannichi jiten (Nederlandsch-Japansch
 

woordenboek). Sozosha. 1.246＋30 blz. (reprint: Daiichishobo.

1986)

In het voorwoord van het Nichiran jiten (Japansch-Nederlandsch
 

woordenboek 1934) schrijft de auteur P.A.van de Stadt in Batavia in
 

februari 1934:“Ik eindig dit voorwoord met het uitspreken van de hoop,

dat het Woordenboek aan zijn doel moge beantwoorden om veel,dat tot
 

misverstand tusschen Japanners en Nederlanders zou kunnen leiden,uit
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den weg te ruimen”.

Kort daarna in de droevige oorlogstijd moesten de onderlinge betrek-

kingen tussen beide landen een geheel andere ontwikkelingsfase ingaan.

Het Rannichi jiten (Nederlandsch-Japansch woordenboek 1943) is een
 

product uit die tijd. Men kan nog de sfeer van toen bespeuren uit de
 

militaire toon van zijn voorwoord door Nanshinkai (Vereniging voor de
 

Promotie van Vriendschap met de Zuidelijke Gebieden).

Onder de weinige Japanse neerlandici in deze tijd en daarna is
 

Asakura Sumitaka, hogeleraar Nederlands alsmede Maleis en Indone-

sisch aan de Tokyo University of Foreign Studies, als hoofdfiguur te
 

beschouwen. Zijn talrijke publicaties,o.a.de volgende,werden ook na
 

de oorlogstijd door een groot aantal geınteresseerde lezers veel gebruikt.

Asakura,Sumitaka.1936. Orandago yonshukan (Nederlandse taal
 

in vier weken). Daigakusyorin.374 blz.

Asakura,Sumitaka.1944. Rannichi jiten (Nederlandsch-Japansch
 

woordenboek). Kairyudo.203 blz.

Aakura,Sumitaka.1956. Orandago nyumon (letterlijk:Inleiding
 

tot het Nederlands). Gengensha.1956.184 blz.

Asakura, Sumitaka. 1983. Orandago bunten (letterlijk: Neder-

landse spraakkunst). Daigakusyorin.vi＋214 blz.

4.Vandaag

 

In het nawoord bij de fotomechanische herdruk van het boven-

genoemde Rannichi jiten (Nederlandsch-Japansch woordenboek 1943) in
 

1986 schrijft de uitgever dat het aantal Nederlands lerende Japanners op
 

het ogenblik slechts rond 300 telt. Deze bescheiden schatting geldt
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vandaag hoogst waarschijnlijk niet. Want nu wordt Nederlands geleerd
 

door duizenden Japanners die praktische taalvaardigheid willen ver-

werven. Zij gaan in een bedrijf werken dat in Nederland of Vlaanderen
 

is gevestigd of zij wonen daar met een Nederlandse of Vlaamse levens-

partner.

Vooral in de laatste vijftien jaren zijn er in Japan een groot aantal
 

publicaties over het Nederlands opnieuw verschenen. Allereerst dient
 

daarbij de uitgave van het volgende woordenboek te worden genoemd.

Kodansha orandago jiten (Kodansha’s Nederlands-Japans woorden-

boek).1994. Kodansha.xvi＋1.072 blz.

Dit woordenboek,dat op de 37e druk van Kramers Nederlands-Engels
 

woordenboek is gebaseerd,is met medewerking van de Nichiran Gakkai

(Het Japan-Nederland Instituut,zie 6)voltooid,om de afwezigheid van een
 

modern hanteerbaar woordenboek af te dekken. Een ander origineel
 

groot woordenboek Nederlands is bij de uitgeverij Daigakusyorin in
 

Tokyo al sinds jaren in voorbereiding.

In 2004 heb ik de volgende Nederlandse spraakkunst voor Japans-

taligen samengesteld.

Shimizu,Makoto. 2004. Gendaiorandago nyumon (Cursus heden-

daags Nederlands). Daigakusyorin.viii＋324 blz.

Al tien maanden daarna zijn de eerste duizend exemplaren uitver-

kocht en daarna werden er opnieuw nog duizend exemplaren gedrukt,

deze keer met een CD. Dit feit valt des te meer op als er in hetzelfde jaar
 

nog een andere taalgids Nederlands is gepubliceerd.
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Cryns, Keiko/Cryns, Frederik/Kawasaki, Yasushi. 2004.

Orandago no kiso (Nederlandse spraakkunst). Hakusuisha. 241
 

blz.＋CD.

Naast deze vrij grondige taalgidsen is er in maart 2007 een inleidend
 

handboek ter beschikking gesteld (http://onserfdeel.blogspot.com/).

Shimizu,Makoto.2007. Orandago no shikumi (Grondtrekken van
 

het Nederlands). Hakusuisha.144 blz.

Verder zijn er op het ogenblik nog volgende twee Nederlandse
 

spraakkunsten ter perse.

N.N. New express orandago (Nieuw expres Nederlands). Haku-

suisha.

Shimizu, Makoto. Zero kara hanaseru orandago (Taalkoning
 

Nederlands). Sanshusha.

De belangstelling voor de Nederlandse taal en cultuur in Japan neemt
 

ook onder de jongere generatie blijkbaar steeds meer toe. In het winter-

semester 2004/2005 hebben bijv.122 studenten zich laten inschrijven voor
 

mijn college Nederlands aan de hand van mijn Gendaiorandago nyumon

(Cursus hedendaags Nederlands 2004). Sommige studenten moesten in de
 

collegezaal blijven staan omdat er geen plaats meer was en ik moest een
 

microfoon gebruiken. Er bestaat in feite aan de Hokkaido Universiteit
 

in Sapporo,waar ik werkzaam ben,geen instituut neerlandistiek. Het
 

was een college voor studenten van alle faculteiten dat een docent naar
 

eigen inzicht mocht aanbieden. Niet alleen de studenten letteren waren
 

benieuwd naar deze“exotische”taal die hun volgens mij voor de eerste

― ―64

北大文学研究科紀要



keer aan de Hokkaido Universiteit algemeen werd aangeboden. Er
 

wordt gepland om in de toekomst nog andere cursussen Nederlands aan
 

te bieden aan de Faculteit der Letteren van dezelfde universiteit.

Terwijl de grote Europese talen zoals Duits,Frans en Russisch die
 

traditioneel aan veel universiteiten in Japan verplicht werden gedoceerd,

in de laatse jaren door het Engels toenemend in de schaduw worden
 

gesteld,toont de jongere generatie steeds meer interesse voor kleinere en
 

exotische talen. Symptomatisch voor deze trend is de oprichting van de
 

DILA (Daigakusyorin International Language Academy) in 1988 die in
 

Tokyo tegenwoordig cursussen voor meer dan 55 vreemde talen orga-

niseert. Het Nederlands zit daar uiteraard in.

5.Het Fries in Japan

 

In dit verband verwijs ik naar de recentelijke studien door Japanse
 

taalkundigen over het Fries (Westerlauwers Fries,wfr.Westerlauwersk
 

Frysk),de tweede ambtelijke taal van Nederland. Het allereerste boek
 

op het gebied van de frisistiek in Japan is de volgende Nieuwfriese
 

spraakkunst door professor emeritus Hitoshi Kodama (geb. 1931), een
 

anglist met specialisatie in Oud-en Middelengels (kritisch besprek:

Shimizu (1993),Shimizu (1996)).

Kodama, Hitoshi. 1992. Furijiago bunpo (Fryske grammatika).

Daigakusyorin.292 blz.

Veertien jaar later is er nog een andere uitgebreidere Friese gram-

matica verschenen (besprek:Hieda (2007)). Hij is in feite de grootste
 

Friese grammatica in de geschiedenis van de Westerlauwers Friese taal-

kunde die bijna vijftien decennia telt.
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Shimizu, Makoto. 2006. Nishifurijiago bunpo― Gendaihokkai-

gerumango no taikeiteki  kozokijutsu (Grammatika fan  it
 

Westerlauwersk Frysk― In systematyske beskriuwing fan in
 

moderne Noardseegermaanske taalstruktuer). Hokkaido
 

University Press.xxi＋799 blz.

Dit boek,dat met behulp van een subsidie van de JSPS(Japan Society
 

for the Promotion of Science)it uitgegeven,is een licht verkorte en geheel
 

herziene versie van het volgende proefschrift.

Shimizu, Makoto. 2003. Nishifurijiago bunpo― Gendaihokkai-

gerumango no taikeiteki  kozokijutsu to gerumangoruikeiron
 

kochiku no tame no kisoteki kenkyu (Grammatika fan it
 

Westerlauwersk Frysk― In systematyske beskriuwing fan in
 

moderne Noardseegermaanske taalstruktuer. Oanset  ta in
 

typology fan de Germaanske talen). Hokkaido University.xiii＋

838 blz.

Een nog uitgebreidere Friese grammatica is tegenwoordig door
 

Siebren Dyk en Willem Visser,taalkundigen aan de Fryske Akademy in
 

Leeuwarden/Ljouwert,in voorbereiding.

In 2004 is er voor de eerste keer een Fries-Japans woordenboek in
 

druk verschenen met ongeveer 22.300 lemmata en met een aanhangsel van
 

een Japans-Friese woordenlijst met rond 8.000 lemmata.

Kodama,Hitoshi.2004. Furijiago jiten (Frysk-Japansk wurdboek).

Daigakusyorin.xvii＋1.110 blz.

Aangaande het Noordfries (nfr.Nordfriisk)is er o.a.naar de volgende
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artikelen te verwijzen. Zij vormen de allereerste Noordfriese taalkun-

dige studien in Japan.

Shimizu,Makoto.1992. “Kitafurijiago moringuhogen (1).bunpo―

V.Tams Jorgensen:Kort sprakeliir foon dat mooringer frasch
 

yakuchu― ” (“Grundzuge der Struktur des Bokingharder
 

Friesisch (1). Grammatik.― Eine kommentierte Übersetzung
 

von V. Tams Jorgensen:Kort sprakeliir foon dat mooringer
 

frasch― ”). The Annual Report on Cultural Science XL-3(No.

74). Hokkaido Unversity.65-162.

Shimizu, Makoto. 1994. “Kitafurijiago moringuhogen no on’in”.

(“Phonologie des Mooringer Friesisch der Bokingharde”).

Doitsugogaku kenkyu (Beitrage zur deutschen Sprachwissenschaft)

Band 2. Kronos.445-503.

Men kan wel zeggen dat er met de bovengenoemde publicaties een
 

grondslag is gelegd voor een volwassen beoefening van de frisistiek in
 

Japan. Op grond van hun bijzondere verdiensten voor de inter-

nationalisering van de Friese studien zijn beide auteurs Kodama en
 

Shimizu tot het eerste en tweede lid van de Fryske Akademy benoemd en
 

Shimizu tevens tot erelid van It Frysk Boun om Utens.

6.Culturele instellingen

 

De beste mogelijkheid voor het leren van het Nederlands bieden
 

vandaag de volgende twee representatieve instellingen aan die beide
 

Nederlandse taalgebieden in Europa vertegenwoordigen.

Nichiran Gakkai (Het Japan-Nederland Instituut),Tokyo
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(http://www.jni.or.jp/)

Flanders Center, Osaka (http://www.flanders.jp/, E-mail: info＠

flanders.jp)

Beide instellingen stellen cursussen Nederlands op verschillende
 

niveaus door Nederlandse en Vlaamse docenten ter beschikking. Daar
 

kan men ook een examen voor het CNaVT (Certificaat Nederlands als
 

Vreemde Taal)afleggen.

Het Flanders Center (sinds 1975),dat tevens “Liaison Office of the
 

Government of Flanders”wordt genoemd,geniet de grote steun van de
 

Vlaamse Regering en opereert binnen Japan in samenwerking met de
 

Vlaamse organisaties voor de promotie van de buitenlandse handel en
 

investeringen in Vlaanderen. Omtrent 1.000 studenten hebben daar sinds
 

1990 cursussen Nederlands gevolgd. Het Flanders Center coordineert
 

het onderwijs in het Nederlands in Westelijk Japan en organiseert diverse
 

culturele activiteiten over Vlaamse muziek,kunst,films enz.

De Nichiran Gakkai (Het Japan-Nederland Instituut) geeft ononder-

broken cursussen Nederlands sinds zijn stichting in 1975 en gebruikt een
 

speciaal lesmateriaal,Nederlands voor Japanners (2e herziene druk 1990.

292p.). Dit boek, een vertaling uit het Indonesische origineel Belajar
 

Bahasa Belanda,Kursus Dasar door N.van den Toorn-Danner(Koninklijk
 

Instituut voor de Tropen),is uitsluitend voor die cursussen bedoeld en niet
 

in boekwinkels verkrijgbaar. Meer dan 3.000 geınteresseerden hebben
 

tot nu toe deze cursussen bezocht. In de eerste plaats wordt ten doel
 

gesteld om voldoende kennis bij te brengen voor het bestuderen van oude
 

materialen uit de rangaku-periode. Daardoor onderscheidt het instituut
 

zich wezenlijk van andere gewone taalinstituten.

Inderdaad functioneert het Japan-Nederland Instituut, dat thans
 

ongeveer 400 leden telt,als orgaan voor de bevordering en uitwisseling
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van wetenschappelijke en culturele werkzaamheden tussen beide landen.

Behalve de voorbereidingen voor symposia,lezingen en tentoonstellingen
 

omtrent dit onderwerp wijdt het zich aan de begeleiding van Nederlandse
 

wetenschappers en studenten met volle ondersteuning van het Neder-

landse Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen. In samenwerking
 

met de Leidse Universiteit houdt het zich eveneens bezig met de vertaling
 

van de dagboeken van de Nederlandse handelspost op Deshima 1641-1860.

Verder publiceert het instituut Nichiran Gakkai Kaishi (Bulletin of the
 

Japan-Netherlands Institute;verschijnt een of twee keer per jaar hoofd-

zakelijk in het Japans),Nichiran Gakkai Tsushin (The Japan-Netherlands
 

Institute Newsletter;verschijnt veer of vijf keer per jaar in het Japans)en
 

Journal of the Japan-Netherlands Institute(periodiek in het Engels). Tot
 

nu toe heeft het Japan-Nederland Instituut de uitgave van 26 onderzoeks-

resultaten ondersteund.

Andere instellingen zijn de volgende.

Nichiran Kyokai (Japan-Netherlands Society),Tokyo
 

Sakura Nichiran Kyokai (Japan-Netherlands Society in Sakura),

Sakura
 

Kanto Orandajin no Kai (De Nederlandse Kring in de Kanto)

7.Hoe nu verder?

In tegenstelling tot de grote inspanningen door de bovenvermelde
 

culturele instellingen wordt het onderwijs in en het onderzoek naar het
 

Nederlands in Japan op universitair niveau jammer genoeg nogal on-

bevredigend vertegenwoordigd. Zelf moet ik toegeven dat ik strikt
 

genomen niet in staat ben om dit artikel te leveren omdat ik officieel geen
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neerlandicus ben. Ik ben van huis uit germanist en houd me met het
 

Nederlands slechts bezig als bijvak en in verband met het Fries(Wester-

lauwersk Frysk),waar ik ook op ben gepromoveerd. Specialist van de
 

rangaku ben ik ook niet. Aangezien ik echter een paar boeken Neder-

lands en Fries heb gepubliceerd,denk ik dat ik deze gewichtige taak toch
 

wel zou mogen overnemen.

Inderdaad is recentelijk de laatste vaste positie voor het Nederlands
 

afgeschaft met de pensionering van de hoogleraar Nederlandse econo-

mische geschiedenis aan de Tokyo University of Foreign Studies. Deze
 

positie was traditioneel als onderdeel bij het vak Maleise en Indonesische
 

studien ondergebracht. De universitaire neerlandistiek in Japan heeft
 

zich sinds de overgang naar de moderne tijd in 1868 niet meer als zelf-

standig vakgebied kunnen etableren. Tegenwoordig wordt Nederlands
 

in dit land gedoceerd aan slechts enkele universiteiten op volkomen
 

willekeurige basis en meestal door germanisten of anglisten die bij toeval
 

in deze taal zijn geınteresseerd,zoals ik zelf.

Een snelle verbetering van deze situatie ziet er niet zo gemakkelijk
 

uit gelet op de semi-privatisering van de nationale universiteiten in Japan

(omstructurering naar de zogenaamde “zelfstandige administratieve
 

rechtspersoon”) in 2004 en de daaropvolgende geweldige bezuinigings-

maatregelen. Maar zoals boven is vermeld, groeit anderzijds de aan-

dacht voor de verscheidenheid van menselijke talen en culturen met name
 

onder de jongere generatie. Dit kan worden verklaard met het oog op de
 

wereldsituatie in de laatse jaren, die ervan getuigt dat culturele ver-

schillen soms ernstige politieke gevolgen kunnen hebben.

Het Nederlands zou moeilijk,net zoals de meeste talen behalve het
 

Engels, de rol van de wetenschappelijke voertaal alsmede dagelijkse
 

omgangstaal in Japan kunnen overnemen. Maar iedereen heeft in onze
 

tijd van globalisering niettemin de hartstocht om vreemde talen en
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culturen beter te leren kennen. Iedereen weet nu dat taal veel meer
 

betekent dan slechts een middel van communicatie. En hoe beter men
 

zijn identiteit kan bewaren, des te meer heeft zijn taal de kans om te
 

worden geleerd. Men kan er wel uit concluderen dat de mogelijkheid van
 

het Nederlands in Japan grotendeels ervan afhangt,in hoever de Neder-

landers en Vlamingen zelf hun nationale en culturele identiteit verder
 

zullen kunnen handhaven.
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