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Van het bestuur: Draagvlak is het fundament van ons bestaan.

I

n de vorige editie van onze en uw Nieuwsbrief deed ik een dringend beroep op u om toe te treden tot de kring
van 'Vrienden van de Hofreis'. Het (voort)bestaan van iedere stichting en vereniging is in belangrijke mate
afhankelijk van de financiele middelen, waarover een bestuur beschikt. Dat is voor het bestuur van de Stichting De
Hofreis niet anders. Immers, om onze ambities vorm te kunnen geven, is geld nodig. Geld, om activiteiten, zoals
de uitgave van onze Nieuwsbrief, de Japanse culturele dagen, de ontvangst van de scholierendelegaties met hun
begeleiders uit Japan, het organiseren en uitvoeren van lezingen, enz., enz. te bekostigen. Met al die activiteiten
houden we de belangstelling voor Japan in het algemeen en de bijzondere cultuur van dit imponerende land
levend en wordt deze geleidelijk aan verspreid en uitgebreid. Voor een zeer belangrijk deel financiert het bestuur
de huidige activiteiten uit een jaarlijkse gemeentelijke subsidie, maar gezien de economische situatie, waarin ook
ons land verkeert, worden gemeenten ook met een bezuinigingsnoodzaak geconfronteerd, en zijn zij zeker niet in
staat bestaande subsidieregelingen uit te breiden.
Meer dan ooit moeten ook individuele burgers financieel een pas op de plaats maken. De trend, dat mensen pas
dan de portemonnee willen trekken als zij zich echt betrokken voelen bij hetgeen, waarvoor zij geacht worden
(mee) te betalen, is overal zichtbaar en ook begrijpelijk. Met andere woorden: het bestuur van De Hofreis kan nog
zo vol idealen en ambities zijn, maar als er in de samenleving geen betrokkenheid bij, geen draagvlak voor onze
idealen en ambities is, wordt het bestaan van onze stichting wel heel erg kwetsbaar.
Onze oproep, waaraan ik refereerde in de eerste zin van deze bijdrage voor onze Nieuwsbrief leverde slechts een
paar handen vol reacties op. Toch zijn wij als bestuur, individueel en collectief, optimist voldoende om (voorshands)
te blijven geloven in uw aller betrokkenheid bij de Stichting De Hofreis. Anders geformuleerd: het bestuur is er (nog
steeds) van overtuigd, dat er wel degelijk draagvlak bestaat voor onze stichting. Bij uitstek onder de lezers van uw
en onze Nieuwsbrief! Ik doe andermaal een dringend beroep op u allen om 'Vriend van De Hofreis' te worden
voor een minimale bijdrage ad. € 25,- per jaar, oftewel nog geen € 0,50 per week! U kunt uw donatie storten op
rekeningnummer 4234798 t.n.v. penningmeester Hofreis te Zeist.
Wim den Heijer, vice-voorzitter

2013: Het jaar van de slang

D

e slang zit aan de andere kant van het spectrum
in de dierenriem en is het symbool van Yinenergie (koel/vrouwelijk). De slang is een wijs teken,
raadselachtig is. De slang zit vol met onuitgesproken
geheimen. Dit teken wordt beschouwd als het meest
onweerstaanbare teken dat iedereen, die in zijn aanwezigheid is, kan betoveren. Slangen, hoewel koel en
gereserveerd aan de oppervlakte, kunnen intens en
hartstochtelijk zijn in wat zij geloven.
Zij baseren zich op hun eigen oordeel en zullen geen
mislukking goedkeuren. De slangen zijn naar verluidt
financieel gelukkig en leren goed van hun gemaaktge
fouten. En hoewel sympathiek aan anderen, slangen
zijn normaliter gierig. Ze kunnen berekenend zijn en
weigeren om mee te gaan in enthousiaste ideeën van

anderen. Zij kunnen hartstochtelijk zijn, maar ook
bezitterig en willen alleenrecht. De slangen vinden
macht, rijkdom en bekendheid onweerstaanbaar en
zullen hun doelstellingen bereiken.
Mensen, geboren in het jaar van de slang zullen het
goed doen als o.m. filosoof, leraar, wetenschapper.
Zij zijn uitstekende probleemoplossers en gedijen
onder gecompliceerde omstandigheden.
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Junior Overseas Delegatie Yamada

schotel. Donderdag ging Lianne ook weer mee en zijn ze naar
Utrecht geweest. De Dom beklommen, bowling en door de stad
gelopen. Wat hadden ze een lol bij de Mac Donalds, ze konden
niet kiezen… ’s Avonds heerlijke stampotten avond op het CLZ.
De Japanse gasten gingen zingen, dansen en over en weer waren
er veel cadeaus. Vrijdag en zaterdag ging ze dagje uit met de
Japanse delegatie. ’s Avonds kwamen onze opa’s en oma’s ook
even haar begroeten. Veel cadeaus kwamen er weer bij. Het dressoir stond helemaal vol. Zondag was ze even voor ons zelf. Eerst
appeltaart gebakken en daarna glowing golf in Houten gedaan.
Vond ze erg leuk. Daarna nog even gebasketbald op het schoolplein, helemaal haar ding natuurlijk als je in Japan zo fanatiek
daar in bent. ’s Avonds moest alles weer ingepakt worden, zou
alles passen? Ja met moeite. Gekeken op haar lijstje of ze alles
had geproefd wat ze op een lijst had staan. We hadden ons best
gedaan. Van oliebollen, kroketje uit de muur tot Ertwensoep en
broodje filet American tot vla. Ook pannenkoeken vond ze erg
lekker. Maandag ging ze weg, na veel foto’s verder stapte ze in de
bus. Ze stond achterin en bleef zwaaien. ’s Avonds misten we haar
echt, we hebben een hele leuk tijd gehad, onvergetelijke ervaring!

O

p maandagmiddag 7 januari 2013 kwamen de 11 studenten
en 3 begeleiders uit Yamada moe en een tikkeltje nerveus
aan op Schiphol. Een kleine delegatie uit Zeist ontving hen, zij
waren zeer gelukkig dat er weer een delegatie uit Yamada naar
Zeist kon komen. Na de vreselijke tsunami-ramp, die Yamada in
2011 overkwam, was dit weer de eerste keer. Iedereen keek er
naar uit en zou er een prachtige week van maken.
’s Middags werd nog een bezoek gebracht aan het Anne Frankhuis
in Amsterdam , daarna konden ze naar hun hotel waar ze een
nacht zouden verblijven, uitrusten van deze lange reis.
Dinsdag was een spannende dag, ontvangst op het CLZ en op
het SGI, waar ze gezellig en gastvrij werden ontvangen en
getrakteerd werden op een heerlijke maaltijd. ’s Middags naar
het gemeentehuis, waar burgemeester Koos Janssen hen hartelijk
ontving, toen naar het Slot, waar ze een rondleiding kregen. Om
5 uur waren ze terug op het CLZ waar de gastouders hen stonden
op te wachten. Spannend want met wie konden ze mee?
De volgende morgen vroeg naar school waar ze lessen moesten
bijwonen. Drama, wiskunde, Engels , en sport. Wat een ervaring
en wat ontzettend anders dan in Japan. Eind van de schooldag
weer terug naar het gastgezin, wat natuurlijk ook een hele bijzondere ervaring is. Neem alleen de taal al en dan al dat andere eten
en die gebruiken. Geweldig!
Donderdagmorgen vroeg samen met de bus naar Utrecht, waar
de Dom werd beklommen. Toen we boven kwamen begon de zon
te schijnen en zagen we zelfs de Arena in Amsterdam. Een puzzeltocht door de binnenstad van Utrecht, en tot slot een partijtje
bowlen, wat iedereen heel leuk vond en niet door de taal gehinderd werd.
’s Avonds een gezellige Hollandse stamppotmaaltijd op school.
De gastouders hadden hier voor gezorgd. Zuurkool, boerenkool,
hutspot en andijviestamppot, er was van alles voldoende en het
ging er in als koek.
Er werd ’s avonds gezongen en gedanst, er werd een kickbox
demonstratie gegeven en alle studenten vertelden in het Engels
over hun ervaringen en gevoelens die zij hadden na de tsunami.
Heel indrukwekkend was dit. In deze Nieuwsbrief kunt u hier meer
over lezen.
Vrijdag en zaterdag hadden ze nog een eigen programma, oa
naar Den Haag de ambassade en Madurodam., naar Amsterdam
en de Zaanse Schans. Zondag was nog een dag met het gastgezin
en maandagmorgen werd er hartroerend afscheid genomen van
een bijzondere week met veel rijke ervaringen en zijn er vriendschappen gesloten die via de social media nog tijden stand zullen
houden.

M

ijn naam is Nao Nakamura. Ik ben een tweedejaars studente van Yamada junior high school. 11 Maart. De dag dat
onze levens compleet veranderden. Ik dank dat het voor ons nog
veel pijnlijker zou zijn geweest als we niet al die support hadden
gekregen. Het was deze hulp die ons redde. Ik ben echt heel erg
dankbaar. Ik dank dat ik dit gevoel van dankbaarheid mijn hele
leven zal blijven herinneren zelfs als ik helemaal volwassen ben.
In de toekomst wil ik graag een baan vinden die me voldoening
geeft en me de kans geeft om mezelf nuttig te maken voor andere
mensen. Dit is mijn droom sinds ik de ramp heb meegemaakt en
voelde dat we allemaal met elkaar verbonden zijn. Soms word ik
een beetje gedeprimeerd van de zware dingen in het leven. Maar
er zijn zoveel mensen om me heen die nog veel ergere dingen
hebben meegemaakt. Dit besef doet me denken dat ik gewoon
nog beter mijn best moet doen. Het inspireert me om alles te
geven. Wij zijn de toekomst. Ik wil door het leven gaan met een
positieve instelling, gelukkig zijn en mijn hoop en dromen waarmaken. Dank u wel.

H.Visser-Stoltenborgh

Verslag familie Knoop

E

ind November hoorden wij dat Nao in januari bij ons zou
komen. Wij waren gastgezin en wat keken wij daarnaar uit!
Eindelijk januari, spannend. Nadat we haar op gehaald hadden
van school gingen we naar ons huis. We aten macaroni, maar
veel honger had ze niet. Ze was erg moe. Het Engels ging erg
gebrekkig maar gelukkig hadden we vertalen.nl. We gingen gelijk
maar origami doen het 'ijs' was gebroken. Ze ging daarna uitgebreid in bad en sliep heel snel. Woensdag was Lianne ziek, maar
Nao werd heel goed opgevangen door de anderen. Ze vond het
leuk 1 dagje op het CLZ. ’s Avonds gingen we spelletjes doen en
had ze eerst nog voor ons gekookt. Heerlijk was het, een stoof-

Verslag familie Verweij
Als gastgezin hebben we 6 dagen genoten van onze Japanse gast
Akie Yamazaki. Het begon allemaal met de vele Japanse cadeaus
direct nadat we Akie van school hadden opgehaald. Enkele minuten later waren we met z’n allen al vrolijk Japanse ballonnen aan
2

nieuwe gebouwen kunnen komen.

het overslaan. In het begin zijn de non- verbale activeiten heel
belangrijk omdat de communicatie in het Engels niet vanzelfsprekend is. Maar al snel bouwden we een hele fijne band op. Samen
koken, samen schaatsen kijken op TV met die gekke, in oranje
gekleurde, fans (Natuurlijk ontbrak de Oranje Unox muts niet in
de koffer die Akie weer mee terug nam naar Yamada).
Dingen die wij normaal gedachteloos doen zoals ’s ochtends een
boterham met Nutella smeren, was voor Akie een activiteit die je
eerst even van je 'buurvrouw' afkijkt. Onze Emma was zich ook
heel bewust van het feit dat ze de Japanse gast moest begeleiden
en dat werd ook heel enthousiast gedaan. Soms in het Engels
maar vaak ook met gebarentaal en met de hulp van Akie’s vertaal
apparaatje. Het leidde wel tot leuke situaties.
De Japanners hadden een druk programma maar toch was Akie
erg enthousiast om samen met ons op de laatste dag nog naar
Amsterdam te gaan en op zoek te gaan naar een paar specifieke
souveniers voor het thuisfront zoals een Nijntje muziekdoosje. De
jonge dames hadden dezelfde kleidingsmaak en kregen beide een
leuk aandenken van een dagje Amsterdam (zie foto).

Ik zelf kijk vooral uit naar de bouw van Funakoshi lagere school.
Hieronder ziet u een foto van hoe het eruit zag toen het beschadigde schoolgebouw afgebroken was. De fundering van de school
lag te laag dus moest deze eerst opgehoogd worden. Op de

foto hieronder ziet u hoe de bouwplaats van Funakoshi er op dit
moment uitziet. De fundering ligt er dus kan er de rest van het jaar
flink gebouwd worden. Als het goed is zou de school ergens in het
jaar 2014 af moeten zijn. Hopelijk voor het nieuwe schooljaar in
April begint. Hieronder fotos van een model van hoe de school
eruit zou moeten gaan zien. Het grote schoolgebouw met daarachter het gymgebouw en het zwembad.

Het afscheid op maandagochtend viel ons zwaar en wij moesten
allemaal een aantal traantjes wegpinken. Organisatie bedankt!

M

ijn naam is Akie Yamazaki. Ik ben een tweedejaars studente van Yamada hogeschool. De grote aardbeving ramp
in het Oosten van Japan in 2011 heeft veel dierbare dingen van
ons weggenomen maar het gaf ons ook de kans om veel hartverwarmende ervaringen op te doen. Vele mensen uit vele landen
hebben ons gered en moed gegeven. We werken nu hard aan de
wederopbouw en ik denk dat dit mogelijk is gemaakt door alle
hulp die we hebben gekregen. Er is niet veel dat ik op dit moment
kan doen maar ik wil mijn steentje bijdragen aan de wederopbouw van Yamada door vrijwilligerswerk etc. te doen. Ik zal de
dankbaarheid die ik voel voor de mensen uit al die landen nooit
vergeten en mijn hart net als hen met liefde vullen. Dank u wel.

Een pracht van een gebouw dat net als de rest van de reconstructie
van Yamada voor een groot deel mogelijk is door de hulp en gulle
giften van mensen in Nederland, Japan en de rest van de wereld
die meeleven met de mensen in Yamada en ons een warm hart
toedragen. Het is al die aanmoediging die de mensen in Yamada
de sterkte geeft om hun best te blijven doen. Dus namens iedereen
in Yamada bedankt! We doen ons best!! Ganbappesu!!

Ganbappesu!! Yamada!!

D

Ellen van Dam

e reconstructie van Yamada gaat langzaam maar zeker vooruit. Er wordt in ieder geval ongelofelijk hard aan gewerkt.
Het is bijna twee jaar geleden dat de ramp plaatsvond. De laatste
twee jaar zijn vooral gebruikt om verwoeste wegen en andere
infrastructuur te herbouwen, beschadigde gebouwen, waaronder
Funakoshi lagere school, af te breken en er zijn zelfs al wat nieuwe
winkels en bedrijven gebouwd. Maar de meeste winkels zitten nog
in tijdelijke noodruimtes en de mensen die hun huis zijn verloren
wonen nog steeds in tijdelijke noodwoningen. Als ik uit het raam
van het gemeentehuis kijk, waar ik werk, lijkt het net alsof er nog
niet zoveel veranderd is sinds de ramp.

Japan culinair:
zelfgemaakte Japanse curry

D

eze eenvoudige maar smakelijke en vullende curry maakt u
in een half uur met kant-en-klare blokjes.
Ingrediënten voor vier personen:
2 uien in dikke ringen, 2 el plantaardige olie, 500gr gepelde garnalen (of in blokjes gesneden vlees), 1 winterwortel geschrapt en
fijngehakt, 1-2 aardappels geschild en grof gehakt, 7,5 dl water,
½ pakje curryblokjes (uit de toko), rijst.
Roerbak de uien in de olie in een diepe pan tot ze lichtbruin worden. Voeg de garnalen of het vlees toe en roerbak 1-2 minuten.
Voeg wortelen en aardappel toe en roerbak alles nog 1-2 minuten. Doe het water erbij en breng aan de kook. Draai het vuur
laag en stoof alles 5-10 minuten (langer als u vlees gebruikt) tot
de garnalen en groenten gaar zijn. Neem de pan van het vuur
en voeg de verkruimelde curryblokjes toe; roeren tot de blokjes
zijn opgelost. Zet de pan weer op matig vuur en stoof de curry 5
minuten onder voortdurend roeren totdat hij dik wordt. Dien de
curry op met gekookte rijst. Itadaki-masu!
(Uit: De Japanse keuken, Emi Kazuko).

Maar wanneer ik door Yamada loop zie ik al die mensen die hard
aan het werk zijn aan de reconstructie van onze eens prachtige
stad en dat geeft me hoop dat het Yamada van voor de ramp weer
terug zal komen. Op het moment wordt er vooral gewerkt aan het
afbreken van de funderingen van verwoeste gebouwen zodat er
3

Yamada delegatie naar Den Haag

Aanbevolen literatuur

O

'Stilte' - Shuzaku Endo
vertaling: C.M. Steegers-Groenveld, uitg. Kok Amsterdam,
234 pag., november 2012, ISBN 9043 5206 24 / e 17,95

p een zonovergoten winterdag werd in Den Haag, op uitnodiging van Stichting ‘de Hofreis’, het vernieuwde interactieve
Madurodam bezocht. De groep vond het erg bijzonder om miniaturen te zien van gebouwen die zij eerder deze week hadden
bezocht. De lunch werd aangeboden door restaurant Ben Kei in
Den Haag: een overheerlijke bento-box! Ter afsluiting van het
middagprogramma werd een bezoek gebracht aan de Japanse
Ambassade.

I

n de 17e eeuw komt na een aanvankelijke bloeiperiode een eind
aan het Rooms Katholicisme door de zeer wrede vervolging van
priesters en gelovigen. De Portugese priester, Sebastian Rodrigo,
begeeft zich op een speurtocht naar zijn oude leermeester Ferrera,
die naar verluidt zijn geloof heeft afgezworen. De ontmoetingen
met Japanse Christenen en hun niets ontziende vervolgers , hebben ingrijpende gevolgen voor het leven van de jonge priester. De
Japanners die hij heeft bekeerd worden zo hevig vervolgd dat de
priester twijfelt of hij deze kerstening wel door mag zetten.

Conny Jongbloed

Voor u gelezen

Bunnikse haiku's & ander dichtspul - Paul Mercken
978-94-6206-354-9 / e 14,95

Sieboldhuis Leiden
an 1 maart tot en met 2 juni staan Hollanders centraal in
Japanmuseum Sieboldhuis met de tentoonstelling ‘Hollanders,
beeldjes en verbeelding van Hollanders in Japan’. De netsuke
(gordelknopen), prenten en schilderingen vertellen de geschiedenis van de Hollanders op Deshima. Deze tentoonstelling zal
iedere liefhebber van Japanse kunst en geschiedenis aanspreken.
Voor kinderen is er een speciale speurtocht, waarin ze worden
meegevoerd naar het oude Japan. In de meivakantie staat het
SieboldHuis bol van extra activiteiten.
Voor meer info en andere tentoonstellingen zie sieboldhuis.org

V

M

aak kennis met deze zeer persoonlijke selectie uit het werk
van Paul Mercken. Ze bevat zowel eigen gedichten als door
hem vertaalde poëzie van anderen: Clément Marot, Francesco
Petrarca, Antonio Vivaldi, John McCrae, D.H. Lawrence, Elizabeth
Bishop, W.H. Auden, W.S. Mervin, Bai Juyi en Zhuang Zi. Ze zijn
van velerlei aard naar hun vorm: haiku's, tanka's, sonnetten,
andere rijmgedichten en blanke verzen; en naar hun inhoud:
natuurgedichten, liefdespoëzie, anekdotische en gelegenheidsverzen, over plaatsen en gebeurtenissen, over menselijke toestanden,
woordspelingen en grapjes, pastiches.

Herdenking van de herstelfase in Yamada
復興目指す山田を偲んで。
770人を超える人々が亡くなられ、その中には3人の子供も犠牲となった、あの大震災・大津波
から2年、本年2013年3月11日。数十人もの人々が未だに行方不明の状態。	
  
互いに決して忘れてはならない大悲劇。我が山田の友のことを毎年偲び、決して忘れることは
ありません。皆様一人一人が、一歩ずつ山田の再建を実現するために尽力されていることを知

り本当にうれしく思います。山田が栄光を必ず取りもどすという、皆様への多くの理解と粘り
強さとそして希望を心より念願致します。	
  
ニュースブリーフ購読者

＋（財）ホフライス役員会	
  

O

p 11 maart 2013, twee jaar na de aardbeving en de rampzalige tsunami, waarbij 770 mensen zijn omgekomen, waaronder ‘slechts’
drie kinderen. Tientallen personen worden nog steeds vermist. Wij willen graag in gedachten bij onze vrienden in Yamada zijn om met
elkaar deze ramp jaarlijks te herdenken. Het is fijn om te weten dat stap voor stap door iedereen wordt meegewerkt om de reconstructie
van Yamada te realiseren. Wij wensen iedereen hierbij in de komende tijd veel begrip en doorzettingsvermogen en hopen dat Yamada
in de oude glorie terug zal komen.
Bestuur en Vrienden van Sichting ‘de Hofreis’
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