
2014: Het jaar van het Paard

Vorig jaar beleefden we het jaar van de Slang, 
maar nu staat het jaar van het Paard voor de 

deur. Paarden zijn echte doeners en dit jaar staat in 
het teken van actie en werk. Groei voor de economie 
ligt binnen bereik en er is ruimte voor vernieuwing. 
Meer mensen zullen hun dromen nastreven en hun 
hart volgen ... 

Het paard is het edelste dier uit de Chinese dieren-
riem. Paarden zijn populair, slim, vrolijk, charmant en 
getalenteerd. Paarden zijn echte doeners en kunnen 
stilzitten niet verdragen. Ze zijn bedrijvig en enthousi-
ast, kunnen zich aanpassen in elke situatie, speciaal 
bij begaafde mensen. Door zijn intelligentie en aan-
passingsvermogen zal het paard zich in allerlei situa-

ties snel thuisvoelen. 
Het zijn harde wer-
kers, maar aan de 
andere kant kunnen 
paarden wel eens te 
gemakkelijk zijn. Ze 
zijn snel heetgeba-
kerd en opvliegend. 
Ze kunnen moeilijk 
afkoelen. Ze zijn impulsief en proberen controle te 
krijgen over wat ze zeggen over hun doen en laten.
Mensen die geboren zijn in het jaar van het Paard zul-
len het goed doen als politicus, ontdekkings-reiziger, 
uitvinder, ingenieur, kunstenaar, reclameman, journa-
list, verkoper en professor. Ze zijn het meest geschikt 
om grote dingen in het leven te verwezenlijken.
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Het Holland Eiland in de baai van Yamada

Van het bestuur

Formeel mag het natuurlijk niet meer, maar toch wil ik al onze lezers namens het bestuur van de Stichting 'De 
Hofreis' graag nog een in alle opzichten voorspoedig en vooral gezond 2014 wensen.

Onze Stichting heeft een boeiend jaar achter de rug. Zo droeg Fred Steensma in augustus 2013 het voorzitterschap 
over aan ondergetekende en regelden de bestuursleden nog wat aanscherping van de verdeling van de diverse 
taken binnen het bestuur. Ik zal u daarmee niet verder belasten, maar mij in deze bijdrage aan onze Nieuwsbrief 
goeddeels beperken tot het absolute hoogtepunt van 2013: onze reis in november jl. naar Yamada. Met uitzonde-
ring van ons bestuurslid Mitsu Kadokawa is het voltallige bestuur een vijftal dagen in Yamada op bezoek geweest. 
Het doel van deze reis had meerdere invalshoeken. In willekeurige volgorde wilden we natuurlijk graag de vele 
persoonlijke contacten met onze vele vrienden in Yamada aanhalen, maar ook wilden we graag kennismaken met 
de heer Sato, die anderhalf jaar geleden de heer Numazaki opvolde als burgemeester. Ook het met eigen ogen 
waarnemen van de fase, waarin de wederopbouw van Yamada verkeert na de verschrikkelijke ramp van 11 maart 
2011 stond natuurlijk hoog op ons lijstje.
Het werd een buitengewoon indrukwekkende reis. Zonder uitzondering zijn we allemaal diep getroffen door het 
welkom, de warmte en de gastvrijheid, die ons geboden werden, maar zeker ook door de nog nadrukkelijk zicht-
bare sporen van de verwoestingen, die de natuur op 11 maart 2011 aanrichtte. De veerkracht en het vermogen 
om de focus op de toekomst te richten van het gemeentebestuur, de ondernemers en alle inwoners van Yamada 
riepen bij ons bewondering en respect op. Elders in deze Nieuwsbrief leest u meer over deze ongelooflijk indruk-
wekkende reis.
Inmiddels is in de tweede week van januari weer een delegatie van tien leerlingen met drie begeleiders uit Yamada 
op bezoek geweest bij het Christelijk Lyceum Zeist. Voorlopig was dat het eerste hoogtepunt in onze hechte relatie 
met het Japanse Yamada in 2014. Een veelbelovende start!
Tijdens de feestelijkheden rond de opening van het vernieuwde gemeentehuis van de gemeente Zeist in de week 
van 10 t/m 15 februari a.s. zal de Stichting 'De Hofreis' zich ook op meerdere momenten presenteren aan de 
Zeister bevolking. Naar onze verwachting zal dit de naamsbekendheid van en het draagvlak voor onze 'club' zeker 
ten goede komen.

Wim den Heijer, voorzitter



Voorzitterswisseling: 
Fred Steensma zet stapje terug, 
maar blijft in bestuur

In augustus 2013 heeft binnen het bestuur van de Stichting 'De 
Hofreis' een wisseling van het voorzitterschap plaatsgehad. Na 

ruim elf en een half jaar heeft Fred Steensma de voorzittershamer 
overgedragen aan Wim den Heijer, die sinds anderhalf jaar al als 
vicevoorzitter fungeerde.
Fred Steensma verlaat daarmee niet het bestuur. Als algemeen 
lid van het bestuur blijft hij gelukkig zijn kennis en ervaring inzet-
ten voor 'De Hofreis'. Henny Visser blijft secretaris, terwijl Conny 
Jongbloed naast het penningmeesterschap tevens het vicevoorzit-
terschap op zich genomen heeft. Mitsu Kadokawa blijft als alge-
meen lid actief binnen het bestuur van 'De Hofreis'.
Fred Steensma was één van de oprichters van de Stichting 'De 
Hofreis' op 11 januari 2002, en is vanaf dat moment voorzitter 
geweest. In de lange periode van elf en een half jaar, die daarop 
volgde heeft hij in Yamada contact gehad met drie burgemeesters. 
Achtereenvolgens de heren Kurosawa, die helaas bij de tsunami 
op 11 maart 2011 is omgekomen, Numazaki en de huidige bur-
gemeester Sato. Fred heeft Yamada in de achterliggende jaren 
vele malen bezocht, en heeft in november 2013 als voorzitter 
ook afscheid genomen van zijn vele Japanse vrienden tijdens ons 
bezoek aan Yamada.
Eén van de hoogtepunten tijdens zijn voorzitterschap is ongetwij-
feld geweest het plaatsen van een richtingwijzer met het aantal 
kilometers (ruim 10.000) naar Zeist op het eiland Orandajima 
(Holland Eiland) in de schitterende baai van Yamada. 
Fred Steensma heeft zich bijzonder ingespannen voor de verdie-
ping van de contacten met de Yamada Junior High School, de 
Toyomane Junior High School en de Yamada Senior High School, 
en het organiseren van vele andere activiteiten binnen de doelstel-
lingen van onze Stichting. Te denken valt daarbij bijvoorbeeld aan 
de diverse Japanse culturele dagen in Zeist, de verzorging van 
onze periodieke Nieuwsbrief en de organisatie van een tweetal 
reizen naar Yamada voor senioren uit Zeist e.o.
Omdat Fred gelukkig voor ons bestuur behouden blijft, maar de 
overige bestuursleden ook niet voorbij willen gaan aan zijn grote 
verdiensten als voorzitter van 'De Hofreis', hebben wij hem en zijn 
echtgenote Hanny op 24 januari jl. in kleine kring in het zonnetje 
gezet.
Fred, ontzettend bedankt voor al je inspanningen! Fantastisch, dat 
je deel blijft uitmaken van ons bestuur!

Wim den Heijer, voorzitter                 foto: Hans van Oosterhoudt

Verslag Japanreis najaar 2013 
Verslag van het bezoek van het Bestuur van Stichting De 
Hofreis aan Yamada 14 t/m 18 november 2013

Het Bestuur van Stichting ‘De Hofreis’ besloot eerder in 2013 
om in november een bezoek te brengen aan Yamada. Doel 

was kennis maken met de nieuwe burgemeester, de heer Shinitsu 
Sato, die in juli 2012 zijn functie aanvaardde; de status quo inven-
tariseren van de Bond of Friendship die in 2000 tussen Zeist en 
Yamada werd gesloten; de wederopbouw van Yamada en directe 
omgeving bekijken en het herstel van de lokale visindustrie; ken-
nis maken met de Yamada Junior Delegation 2014 naar Zeist; 
onze vrienden bezoeken. De delegatie bestond uit Wim den Heijer 
(vz), Conny Jongbloed (vice-vz en pm, Henny Visser (secr) en Fred 
Steensma (alg. lid). Ons vijfde bestuurslid, Mitsu Kadokawa, was 
helaas niet in de gelegenheid om mee te gaan.

Op vrijdag 15 november was de ontmoeting met burge-
meester Shinitsu Sato. 

Een hartelijk welkom 
viel ons ten deel bij aan-
komst op het gemeen- 
tehuis. De heer Sato licht 
nog eens toe wat er op die 
vreselijke 11e maart 2011 
gebeurde. Nu, 2,5 jaar later,  
staan er weer een paar nieu-
we kleine gebouwen, waar- 

onder een aantal restaurants. Door de hoge ligging van het 
gemeentehuis is dat gebouw redelijk bespaard gebleven. Het 
gemeentelijk apparaat functioneert al geruime tijd 100%.

Aan de orde is gesteld de 
stand van zaken van de 
Bond of Friendship. Yamada 
hecht zeer aan de vriend-
schapsband. 
Tot zijn vreugde gaat nog 
steeds een Junior Delegation 
ieder jaar naar Zeist, zo ook 
weer in januari 2014. De 

spin-off van dit jaarlijkse bezoek is enorm: de leerlingen van de 
drie participerende scholen dragen hun ervaringen in Nederland 
met veel enthousiasme uit. Hun ervaringen verbreden hun hori-
zon, hun denkwijze wordt internationaler en vergelijkender. Mede 
hierdoor wordt in Yamada bijzonder veel waarde gehecht aan de 
kracht van de vriendschapsband.
Voorzitter Wim den Heijer overhandigt een brief van burgemeester 
Janssen van Zeist aan burgemeester Sato. Wim den Heijer brengt 
naar voren dat Zeist graag een leerlingendelegatie naar Yamada 
wil laten gaan. Zodra er weer huizen staan waar de leerlingen 
in homestay kunnen worden ontvangen, zijn leerlingen uit Zeist 
van harte welkom, aldus burgemeester Sato. Ook voor andere 
uitwisselingsactiviteiten is op dit moment geen ruimte. Prioriteit 
blijft uiteraard het herstel van het dorp. Sato excuseert zich dat dit 
voorlopig nog wel zo zal blijven.
Wij doen verslag van de activiteiten die wij als Bestuur van ‘De 
Hofreis’ in 2011 hebben gehouden om geld in te zamelen voor 
Yamada. Namens de inwoners van Yamada bedankt de heer Sato 
ons zeer, en verzoekt ons zijn dank ook over te brengen aan bur-
gemeester Janssen van Zeist. De visindustrie heeft zich weer her-
steld. De wateren rond Yamada zijn al enige tijd schoon verklaard. 
De scholen functioneerden al snel na de ramp weer goed; er werd 
zeer hoge prioriteit aan gegeven.
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Burgemeester Sato met Ellen 
dan Dam en het beeldje dat 
Stichting 'De Hofreis' hem 
heeft aangeboden: 'Met ver-
eende krachten samen op 
weg' (naar herstel, in dit 
geval).

Ons Bestuur heeft bloemen gelegd bij het 'Chinkon no Kane', het 
tsunami-herdenkingsmonument. De klok heeft de naam gekre-
gen 'Bell of Requiem and Hope'. 's Middags hebben wij kennis 
gemaakt met de Yamada Junior Delegation die van 6-12 januari 
2014 naar Zeist komt. De groep had veel vragen voorbereid en 
verheugt zich op de internationale ervaring die zij gaan opdoen.

Op zondag 17 november zijn wij te gast bij de officiële viering van 
de lancering van het boek van Teiro Kimura 'History of the relati-
onship Yamada - Holland; beyond time, beyond distance, beyond 
Bond of Friendship'. De heer Kimura heeft tien jaar aan het boek 
gewerkt. Tijdens deze plechtigheid heeft Wim den Heijer de heer 
Satoshi Ito bedankt die in 2012 is teruggetreden als voorzitter van 
de 'Yamada Japan-Holland Friendship Society, evenknie van ‘De 
Hofreis', voor zijn enorme inzet voor de band tussen Yamada en 
Zeist. De heer Ito was voorzitter vanaf de oprichting in mei 1998.
Ook heeft Wim Fred Steensma bedankt, die na 11,5 jaar voorzit-
terschap van 'De Hofreis', zijn functie eind augustus 2012 heeft 
neergelegd. Een luid applaus viel Fred ten deel.

Op maandag 18 novem-
ber hebben wij een bezoek 
gebracht aan de Toyomane 
Junior High School. De 
meegebrachte tulpenbol-
len hebben wij gezamenlijk 
geplant met leden van de 
Junior Delegation 2014. In 
het voorjaar zal de entree 
van de school een Hollands 
accent hebben. Vervolgens 
hebben wij de plek 
bezocht waar de Funakoshi 
Elementary School stond, de 

enige school die door de tsunami werd verwoest. De school wordt 
nu, hoger gelegen achter de oorspronkelijke plek, herbouwd. 

Ons bezoek werd door iedereen in Yamada hoog op prijs gesteld. 
Niet alleen de bespreking van het 'zakelijke' aspect van de invul-
ling van de Bond of Friendship met Zeist was zeer nuttig, maar 
vooral het persoonlijke contact werd zeer gewaardeerd. Wij delen 
die beleving en kijken terug op een mooie en tegelijkertijd emotio-
neel indringende reis. Wij hebben diep respect voor de veerkracht 
van de inwoners van Yamada die alle schouders eronder zetten 
om hun lieflijke dorp weer terug te krijgen.

Voor een uitgebreider verslag verwijzen wij graag naar onze web-
site www.dehofreis.nl 

Conny A.W. Jongbloed

Japanse studenten in Zeist 
Van 7 t/m 13 januari jl. was de junior delegatie uit Yama- 
da met 10 studenten en 3 begeleiders in Zeist te gast bij 
gastgezinnen van het CLZ.

Dinsdagmorgen werden ze op het CLZ ontvangen door de rector 
mevr. R. Leusink, 3e klas leerlingen en de Japancommissie. Na 

de ontvangst en het zingen van beide volksliederen werd de school 
bekeken en vertrokken zij naar het SGI op de Krakelingeweg, waar 
ze hartelijk ontvangen werden door de fam. Kadokawa en andere 
Japanse families. Een heerlijke Japanse lunch volgde. Om 15.00 
werden ze verwacht bij de burgemeester Koos Jansen, daarna 
volgde een rondleiding door het Slot en om 17.00 uur stonden 
de gastgezinnen hen op te 
wachten in het CLZ.
Woensdag was gepland 
voor het volgen van les-
sen op school, vooral het 
vak drama was heel bijzon-
der voor de leerlingen uit 
Japan, omdat zij dat niet 
kennen. 

Donderdag was een dagje Utrecht. Spoorwegmuseum, Domtoren 
beklimmen en bowlen. Hoewel het communiceren niet altijd even 
gemakkelijk ging, hadden de Japanse en Nederlandse leerlingen 
veel plezier met elkaar en begrepen ze elkaar prima, soms met 
handen en voeten. ’s Avonds op school stond er een stamppot-
tenmaaltijd voor ze klaar en was er een hele gezellige fare-well 
party.

Vrijdag hadden ze een eigen programma: de Japanse school in 
Amsterdam, Van Goghmuseum en de Zaansche Schans. 
Zaterdag een dagje met het gastgezin en zondag vertrokken ze 
al vroeg uit Zeist om ’s middags op het vliegtuig naar Japan te 
stappen.

Het is ieder jaar weer een bijzondere ervaring om te zien hoe 
de jonge mensen van twee zo verschillende culturen met elkaar 
optrekken. Aan een kant grote verschillen: de taal, het eten de 
lessen, het omgaan van leerlingen met leraren, aan de andere 
kant is er heel veel wat de jeugd verbindt.
Hopelijk volgen nog vele van dit soort weken, we kunnen veel 
van elkaar leren.

H. Visser-Stoltenborgh
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Bestuur De Hofreis 2014

Omotenashi

Ook dit jaar is de Yamada Junior 
Overseas Delegation weer vol goede 

moed vertrokken naar Nederland. Toen 
we ze eergisteren uitzwaaiden op het sta-
tion in Morioka straalden ze helemaal en 
stonden ze te springen om naar Tokio te 
gaan. Maar voordat het zover was moest 
er hard gewerkt worden.
Normaalgesproken hebben we tien studie-
bijeenkomsten voordat ze naar Nederland 
gaan...

Maar nadat de eerste studiebijeenkomst 
op 16 Oktober afgelast moest worden 
doordat er net een typhoon door Yamada 
raasde hadden we nog maar negen bij-
eenkomsten over  om alle voorbereidin-
gen te treffen. Gelukkig was het ook dit 
jaar weer een enthousiaste groep die zich 
niet door zoiets kleins als een miezerig 
typhoontje uit het veld liet slaan.
Het verloop van de studiebijeenkomsten is 
elke keer hetzelfde zodat er niet veel tijd 
hoeft te worden besteed aan uitleg. We 
beginnen met 'Switch', een activiteit waar-
bij twee leerlingen met elkaar praten in 

het Engels totdat ik SWITCH brul waarna 
ze een andere partner opzoeken en weer 
verder praten. 
Daarna maken we een pagina voor het 
‘Omiyage Book’, een persoonlijk cadeau-
tje voor de gastgezinnen. Elke studiebij-
eenkomst heeft een ander thema: Me!, 
My family, My School, My Town, Japanese 
Food, Japanese Recipe, Japanese Culture 
en de laatste pagina die ze zelf beslissen. 
Het is niet alleen een super cadeau maar 
ook een fijn  hulpmiddel om een gesprek 
op gang te brengen tijdens de eerste 
(zenuwslopende) avond  van de homestay. 
De kinderen doen ontzettend hun best op 
hun ‘Omiyage Book’ en het zijn dan ook 
ware kunstwerken als je het mij vraagt. 

Daarna wordt er hard geoefend om de 
paginas uit te leggen en vragen te beant-
woorden  in het Engels. 
Na het Engels oefenen we ook een beetje 
Nederlands. Begroetingen zoals goede-
morgen, welterusten en dank je wel. Ik 
doe mijn best ABN te spreken zodat ik niet 
een groep Brabants lullende Japanners 
naar Zeist stuur. (^-^);
Als laatste wordt er de Wadatsumibushi 
dans gedanst en zingen we ‘Ue wo mite 

aruko’  (beter bekend als de ‘Sukiyaki 
song’) die ze zullen laten zien en horen op 
het afscheidsfeest van het CLZ.
De twee uur durende studiebijeenkomsten 
vliegen voorbij. 

Tijdens een studiebijeenkomst in November 
kregen we ook nog eens bezoek van het 
bestuur van de Hofreis. Ondanks de zenu-
wen hadden de delegatieleden de grootste 
lol en vroegen onze Nederlandse gasten 
de oren van het hoofd. Toen ze ook nog 
allerlei Sinterklaas lekkers kregen kon de 
dag helemaal niet meer stuk natuurlijk en 
keken ze nog meer uit naar hun bezoek 
aan Nederland. 

En nu zijn ze over een paar uurtjes alweer 
in Zeist. Ik kan niet wachten op de verha-
len die ze hebben wanneer we ze over een 
weekje weer ophalen in Morioka.
De uitwisseling met Zeist is een levens-
veranderende ervaring voor mijn stu-
denten en ik wil dan ook iedereen die 
eraan meewerkt bedanken voor hun 
geweldige inzet. Jullie warme gastvrijheid 
(‘Omotenashi’ in het Japans) maakt me 
trots om Nederlandse te zijn! 

Ellen van Dam

Japan Culinair

In de Japanse keuken zult u geen ingewikkelde sauzen en garnerin-
gen aantreffen. Het enige dat u bij sush’s hoeft te serveren is soja-

saus, ingemaakte gember en wasabi-pasta. Een of twee andere ge-
rechten kunnen een maaltijd echter wel extra voedzaam maken. De  
Japanners drinken vaak een heldere soep voor een sushi-maaltijd  
en misosoep erna. U kunt deze gewoonte volgen, maar u kunt ook 
soep serveren bij de sushi’s, eventueel met een groene salade en 
wat geblancheerde sojabonen.
Als u tijd heeft, wilt u misschien een paar warme gerechten aan de 
maaltijd toevoegen.

Tempura van zeevruchten en groenten zijn zowel in als buiten Japan 
buitengewoon populair, evenals de heerlijke noedels met varkens-
vlees (Gyoza). Tafelzuur is zeer goed te krijgen, maar u kunt het 
ook zelf maken. Ingemaakte gember is b.v. erg lekker en blijft in de 
koelkast een aantal weken goed. Een zelfgemaakte dipsaus is een 
goede manier om verschillende smaken toe te voegen.
Om een maaltijd af te sluiten is een selectie van vers fruit, netjes 
gesneden en mooi gepresenteerd, ideaal. Wilt u iets avontuurlijkers, 
probeer dan eens het Japanse ijs. Bij sushi’s wordt traditioneel hete 
groene thee of sake op kamertemperatuur gedronken, maar bier of 
wijn gaan er ook prima mee samen.


