
 Cultuurverschillen. 

Inleiding. 

Dit verhaal bestrijkt een periode van 1,5 jaar gedurende de jaren 1977 en 1978, waarin Gustorianen 
toezicht uitoefende op de bouw van offshore-kranen bij de licentiehouder Sumitomo in Japan. 

In 1977 had Gusto de opdracht voor het leveren een 2000t kraan voor NOC ontvangen. NOC had 
besloten het schip, een semi-sub, in Japan te laten bouwen. Door Gusto werd besloten om ook de 
kraan in Japan te laten bouwen om redenen zoals gesteld in het IHC nieuws van april 1977. 

Zoals meer dan eens gebeurde zat Heerema ook op het vinkentouw. Tijdens gesprekken met Gusto 
en in het bijzonder de toenmalige verkoopdirecteur, besloot Heerema, na een bezoek met Gusto aan 
Japan, niet tot de bouw van 1 semisub met 2 kranen, maar tot 2 semisubs. De prijsstelling in Japan 
was de directe aanleiding hiertoe. 

Dus zo geschiedde, dat er 3 semisubs en 5 Gusto kranen in Japan gebouwd zouden worden. 

Het ontwerp van de kraan vond bij Gusto plaats, maar de inkoop en productie werd in Japan 
uitgevoerd. Gusto was een alliantie aangegaan met Sumitomo Heavy Industries (SHI) gevestigd in 
Niihama, Ehime Prefecture op het eiland Shikoku. 

Het projectteam bestond uit een vaste kern van 3 mensen; een projectleider, een 
ervaringsdeskundige en ondergetekende. Anderen, hoofdzakelijk engineers, werden van tijd tot tijd 
ingevlogen en verbleven afhankelijk van het onderwerp 2 weken tot soms wel 3 maanden in het 
Kokusai hotel in Niihama.  

Ook de hoofdontwerper in Holland vloog regelmatig binnen in deze hoedanigheid en was tevens de 
NL-tegenhanger van de projectleider ter plaatse 

 In Aziatische landen en in het bijzonder in Japan, is gezichtsverlies nog steeds een morele 
doodzonde. Gezichtsverlies is gerelateerd aan wederzijds respect. 
Plaats wat hierna komt in het licht van respect en veel zal duidelijk worden over hoe te handelen. 

Ervaringen tijdens de bouw. 

Als eerste binnen het kader van gezichtsverlies wil ik een voorval aanhalen uit de beginperiode van 
het Gusto bouwtoezicht in Japan tijdens de bouw van de kranen voor de Narwal, Balder en Hermod. 

Het voorval betrof het fenomeen “heel points”, lees scharnierpunt van de kraanarm, van de NOC 
kraan. Onze projectleider, en als de hoofdontwerper er was, ook hij, werden regelmatig lastig 
gevallen door de hoofdontwerper van SHI over de uitvoering van het scharnierpunt. Stapels 
computerberekeningen kwamen over tafel. Er werd steevast gevraagd of we niet eens heel 
nauwkeurig naar hun berekeningen wilden kijken. Je kent ons: Doen we goed; kunnen niets vinden. 
Maar ze bleven maar komen. Wilt u nog eens kijken, a.u.b.? Wat bleek: Er zat wel degelijk een fout in 
het ontwerp. Als ik me goed herinner was het iets op het gebied van initiële buigspanning door de 
asymmetrische vorm van de wangen van het scharnierpunt. Les die we leerden: Als je een fout ziet, 



moet je dat vooral niet blunt vertellen, want dat is gezichtsverlies! De methode is dan om op subtiele 
wijze een aanwijzing te geven aan de ander, zodat hij op zijn beurt zijn eigen gangen kan nagaan en 
zodoende al dan niet de fout kan herstellen. 

Dit fenomeen heb ik later toegepast bij het uitzenden van een van onze engineers naar Hitachi 
Zosen. Daar moest hij tekeningen keuren als Gust-vertegenwoordiger. 
Hij paste dingen toe als: ·Kijk nog eens naar dit of dat. Waarmee hij aangaf dat het niet fout was, 
maar wellicht beter kon. 
Als hij woorden gebruikte als “ik beveel ten stelligste aan om hier nog naar te kijken”, dan wisten de 
Japanners direct dat er iets niet klopte en kwamen ze later terug met een verbeterde versie. 

Hoe anders ging het met de productie van de rotatie- of zwenkwerksystemen van de kranen. Het 
systeem bestaat uit een tandkrans, boven- en contrarails op het vaste deel van de kraan op het schip 
(kuiprand) en zwenkwerken met rondsels op het roterende deel van de kraan. De centrering van 
beide componenten wordt gewaarborgd door een centrale naaf met sleepringen. 
Het uitlijnen van de centrale naaf, boven- en contrarails, tandkrans, en daarvan afgeleid, de 
zwenkpotten is een uiterst precieze bezigheid. 
Onze oude baas liet optekenen, dat het uitlijnen van de rails, de centrale naaf en zwenkpotten niets 
anders was dan het vanuit de centrale naaf op steekmaat zetten de rails en tandkrans. Daarna vanuit 
de centrale naaf als referentievlak, dan verticalen uitzetten en zo de naaf en potten gecontroleerd 
inlassen. Kost weinig en geeft resultaat. 
Nou dat zagen onze Japanners anders. Ze hadden het concept van het zwenksysteem bekeken en 
hadden een Jumbo Turntable opgezet om de kuiprand met rails en tandkrans en de naaf in één 
opspanning te bewerken. Beschouw de Jumbo Turntable als een soort van carousseldraaibank, 
waarbij het ook mogelijk was om het werkstuk om zijn as te draaien. Een investering van toentertijd 
1,5 miljoen DFls. 
Deze methodiek garandeerde dat rails, tandkrans en centrale naaf haaks, respectievelijk parallel aan 
elkaar zouden zijn. En daaruit afgeleid ook de zwenkwerken. 
Daar bleven ze dus bij. Onze argumentatie, die grotendeels op ervaring was gestoeld (dat doen we 
altijd zo) toonde niet aan dat de zekerheid groter zou zijn dan die van hun methodiek. En 
daarenboven, de investering was gedaan, dus als men dat pad verliet, moest er iemand ergens 
gezichtsverlies lijden. Dat heeft ongetwijfeld ook een rol gespeeld.  

Ervaring kan zich ook bewijzen. Het volgende deed zich voor: ·We liepen een rondje over het terrein 
en zagen een schietlood hangen bij een constructie. Onze oude baas (letterlijk) zag het en riep: ‘Ja, zo 
moet je dat niet doen. Dat schietlood moet in een bakje olie hangen anders is het schietlood in de 
greep van de (weers)omstandigheden.” Opdracht: Leg het maar uit als je geen Japans beheerst. Het 
kan soms heel simpel gaan. We liepen de machinehal in, zochten een conservenblik en wat dikke olie 
en hup, mee naar buiten met dat spul. De ploeg opgezocht die aan de constructie bezig was en 
aanschouwelijk gemaakt wat de bedoeling was. Schietlood in het blik met olie en ja hoor, het 
schietlood hing vele malen stiller dan eerst. Oftewel: Als men het ziet werken, dan accepteert men 
het resultaat. 

Een andere vorm van respect gold voor de Hollanders onderling. 
Het was toen de 3 families van het permanente Gusto-toezicht kerstavond 1977 gezellig in het huis 
van onze projectleider doorbrachten. Gaat om ca. 23.00 uur de telefoon. Toezichthouder van NOC 
was lieren aan het proefdraaien (wie verzint het?) en de bandremmen liepen warm en of we maar 
even wilden komen kijken. Onze projectleider deed zijn uiterste best om toch vooral op afstand de 
zaak af te handelen. Nee, geen kans. We moesten komen. Met zijn drieën met de taxi naar SHI. 
Komen daar aan in het lierhuis en de oude baas begint al bedenkelijk te kijken in de zin van “wat is er 
eigenlijk aan de hand? Ik ruik niks”. Gaan we met NOC naar de betreffende lier toe en het eerste wat 
de oude baas doet is, hij spuugt op de bandrem en roept: “nog geen 100 oC. Niks aan de hand. 



Waarom heb je ons geroepen?” Tja, daar sta dan met je goede fatsoen; letterlijk. Nog geen sorry van 
de kant van NOC. Gezichtsverlies? Nog nooit van gehoord! 
Technisch is het zo, dat het materiaal van de gebruikte remvoering pas bij 200 geleidelijk aan 
remvermogen begint te verliezen. De oude baas had empirisch vastgesteld, dat zijn spuug nog niet 
kookte en er dus geen probleem was. Foefje: 50 graden kan je nog vasthouden, het wordt bij 60-70 
graden een probleem en als het gaat sissen is het over de 100 graden. Simpel.  

Er was ook een voorval wat ik moeilijk kon plaatsen in het kader van gezichtsverlies, alhoewel het wel 
paste in het Japanse denken van respect. Wat gebeurde er:  
Op een zaterdag, tijdens de testperiode van de kranen op de in aanbouw zijnde Balder in Tamano, 
ontstond op enig moment een discussie tussen de inbedrijsteller van SHI en de testploeg. Plaats van 
handeling, het lierhuis van een van de kranen. Een van onze engineers en ondergetekende waren 
daar ook. 

De discussie ging over het aanpassen van het programma van die dag. De testploeg was beloofd dat 
ze na het testen van de 1200 tons hulphijs naar huis mochten. Echter, die hulphijs was niet klaar en 
de inbedrijfsteller wilde een alternatief uit laten voeren; een andere hulphijs. De testploeg beriep 
zich op het feit, dat de 1200 tons hulphijs expliciet was genoemd en die was er niet! Dus ….. 
Het liep hoog op en de inbedrijfsteller kon de zaak niet regelen. Onze engineer werd het gezever wel 
een beetje zat en zou op Hollandse wijze wel even ingrijpen. Ik vertelde hem, dat hij geduld moest 
hebben, want had hij de projectleider van SHI, zien zitten achter in het lierhuis? Die volgde de 
discussie op de voet. En ja hoor, op een gegeven moment moest er duidelijkheid komen. De SHI 
projectleider beende naar de groep, vertelde dat het eindresultaat (het naar huis gaan) gelijk zou 
zijn, deelde orders uit en hup ze gingen zonder morren aan de slag. 
Conclusie: Qua hiërarchie geldt in Japan: 1 en aan de top de samoerai, de bestuurders, daarna op 2 
de vissers, boeren en vaklui en als laatste en laagste soort de verkopers. De redenering over de 
laatste 2: Vissers, boeren en vaklui dragen iets bij (toegevoegde waarde) en verkopers doen niets 
anders dan aan de man brengen. Over 1 wordt niet gesproken, want het is en blijft een feodaal 
systeem. Kortom, de SHI projectleider als vertegenwoordiger van de “samoerai”-klasse had nog altijd 
dé macht. 
Er moest wel een balans zijn in het geheel. De arbeiders en de inbedrijfsteller probeerden de 
consensus te bewaren, maar het testprogramma mocht niet uitlopen in het belang van het bedrijf. 

Vanuit mijn beroep als planner was ik zeer geïnteresseerd in welk systeem de Japanners zouden 
gebruiken. Bij Gusto werd vanaf de begin jaren 70 al gebruikt gemaakt van computersystemen, ook 
voor planning. Het was een module binnen het IBM systeem Univac. Later werd dit Projacs; een 
opgewerkte versie van de module. 
Wat schetste mijn verbazing: Ze deden alles met de hand! Ik kreeg een simpele uitleg: Zolang men 
handmatig nog niet 100% het plannen beheerste (en ja, Japanners streven naar perfectie), was er 
geen aanleiding tot automatiseren. Want, als je het handmatig beheerst, is het automatiseren een 
draai aan een knop. 
Even wat anders dan in NL: Aanschaffen en opereren vanuit een zelflerend gebruik. En dan denk ik 
verder: En iedere keer gezichtsverlies als iets niet werkt zoals je denkt dat het zou moeten werken. 



Stelling: Als je je uit de groep verheft kan je gezichtsverlies lijden, maar als groep niet. Lees: 
Directeuren die openlijke boetedoening doen, of van de 7e verdieping springen. 

Een laatste, en wel bijzonder praktijkvoorbeeld. 
Na de oplevering van de Narwal en de Balder kranen, was het tijd voor SHI om de balans op te maken 
van het meer- en minderwerk. Voorwerk werd door de wederzijdse projectteams gedaan, maar de 
uiteindelijke afhandeling moest op een hoger niveau plaatsvinden. Onze Verkoopdirecteur kwam 
over om de eindonderhandelingen te voeren. Stelling Gusto: Nee, er kon boven een bepaald bedrag 
niet verder tegemoet worden gekomen aan de eisen van SHI. De man met de eindverantwoording 
moest met die boodschap naar “boven’’ en nam uiteindelijk zijn ontslag. Onze verkoopdirecteur had 
spijt dat hij zijn “counter party” niet een argument had gegeven om uit te leggen dat Gusto wel wilde 
betalen, maar dat hij (in persoon) dat niet mocht en dus niet kon. Het is net zoiets als zeggen dat 
jouw dokter heeft gezegd dat je niet mag drinken en dat als excuus gebruikt waarom je niet 
meedrinkt. 

Tot zover de ervaringen tijdens de bouw. 

Dagelijks leven. 

Ook op andere manieren kom je in aanraking met cultuurverschillen. Een paar voorbeelden vanuit 
het leven van alle dag. 
Laten we beginnen bij het begin. 

Bouwtoezicht moest er ook komen en onder leiding van de projectleider werd een projectteam 
gestationeerd in Niihama. Ondergetekende was reeds benaderd in april 1977 om deel te nemen aan 
het team en in augustus 1977 was het zover. We mochten ons gezin meenemen en zo togen 
ondergetekende, zijn vrouw Elly en hun 1-jarige dochtertje Penny, naar Niihama. 
Ons gezin werd gevestigd in Maeda House, een appartementen complex met zo’n 6 appartementen 
in Westerse stijl. 
Onderscheid werd er gemaakt, want onze projectleider als de “hoofdman” van de delegatie, lees 
vertegenwoordiger van Gusto, kreeg een woning. In Japanse stijl, dat wel. 
In Maeda House huisden op de topdagen, naast ondergetekende met zijn gezin, een Amerikaanse 
familie, de Gusto ervaringsdeskundige met zijn vrouw , een superintendent van Heerema en één van 
NOC. 
Van de laatste was de vrouw zwanger. Ze kwam uit Nieuw-Zeeland over om in Japan te bevallen, 
want dat stond zo leuk voor later. Dat je in een Japans ziekenhuis als man niet bij de bevalling mag 
zijn, dat was een tegenvaller. 

De eerste ervaringen in en met Japan waren zonder meer positief. Hartelijke ontvangst en goed 
georganiseerd. We kregen vanuit SHI iemand toegewezen, waar we met al onze vragen en wat niet 
meer zij, terechtkonden. Dat was een pas afgestudeerde van de universiteit van Tokyo en hij moest 
zijn bedrijf SHI leren kennen via de afdeling Algemene Zaken als start van zijn carrière. 
We leerden, dat instromers, zeker van hoger niveau, moesten starten op een laag niveau, om te 
leren welke inspanning ze later zouden vragen van hun medewerkers op een lager niveau. 
Oeps, dat was wel even wat anders. 

Voor onze dagelijkse werkzaamheden bij SHI waren we gehuisvest op de 3e verdieping van een 
kantoorgebouw aan de binnenhaven van SHI. 
Het transport van en naar de werf moesten we zelf regelen, d.w.z. dat we, of met de fiets (ter 
beschikking gesteld door SHI) konden, of met een taxi. We kregen taxi-bonnenboekjes van SHI, waar 
we ook als gezin gebruik van konden maken. Te voet kon ook. Nee, de (wandel)schoenen kregen we 
niet van SHI! 
 



Het kantoor was een rechthoekige ruimte met een aantal bureaus en had uitzicht op de haven. 
Er was voor de installatie van onze permanente groep een kwartiermaker afgereisd en had gezorgd 
voor de inrichting van het kantoor.  

Het eerste extreme verschil in beleving kwam al snel toen de vrouw van de kwartiermaker meeging 
met zakenuitjes van SHI. Je moet namelijk weten, dat de Japanse samenleving gescheiden is in een 
vrouwen- en mannenwereld. Het was dus niet gebruikelijk dat vrouwen meegingen naar, laten we 
het noemen, mannengelegenheden. Japanse mannen onder elkaar drinken veel, hebben gezelschap 
van dames en leven zich min of meer uit. Een NL-vrouw in hun midden werd als belemmerend 
ervaren en bracht ze in verlegenheid. Moest kunnen, volgens de kwartiermaker. Onze projectleider 
en ondergetekende begrepen dat beter en ik kan me niet herinneren, dat onze vrouwen ooit zijn 
mee geweest met zo’n mannenpartij. 

Aardappels zijn groente in Japan. Nou dat snappen Hollanders niet, want die eten aardappels als 
vulling. Dus als er in het Kokusai Hotel door Gustorianen werd gegeten dan was er altijd roep om 
“taxan patatoes”. Taxan staat voor “veel” in het Japans. Keuken in rep en roer, maar het werd 
opgelost. 

Ook de kapper is een beleving op zich. E.e.a. werd door een van onze engineers wel op hele 
bijzondere wijze aangegeven. Hij vertelde namelijk op een maandag, dat hij karate had toegepast bij 
de kapper. Nou ja toegepast. Hij deed überhaupt niet aan karate. Zoals hij vertelde, was hij uit de 
kappersstoel opgesprongen en de vechthouding aangenomen, nadat hij een klap in zijn nek had 
gehad. Wat was dat nou!!!!! Blijkt dat ze bij de kapper niet alleen je haar wassen en knippen, maar 
ook je nek en schouders masseren. Nekmassage vindt mede plaats door met samengevouwen 
handen je klappen in je nek en op je schouders te geven. Ja, als dat gebeurt denk je als nuchtere 
Hollander “what the f*ck”? Vandaar. O ja, als je geknipt en gemasseerd bent dan wassen ze 
nogmaals je haar om alle losse haren te verwijderen. Netjes toch! 

Op een heel ander vlak constateerden we ook iets vreemds in onze ogen. Soms werd je bij iemand 
thuis uitgenodigd voor b.v. de thee. De ervaring leerde dat als je voor de thee werd uitgenodigd dan 
was er de thee en verder niets. Als je wilde blijven hangen dan werden de Japanners wat 
ongemakkelijk. Wat zat hier achter, want gasten (en reizigers) waren toch altijd welkom? 
Via Itoh kwamen we hier achter. En wel als volgt. 
We hadden “onze” afgestudeerde van Algemene Zaken uitgenodigd om ons te begeleiden op een 
uitstapje. Terug in Niihama nodigde we hem uit voor de koffie. Na het kopje koffie excuseerde hij 
zich. Ik had me voorgenomen dit excuus te gebruiken om erachter te komen wat de beweegredenen 
hiervan waren. Hij was alleen en hoefde geen verantwoording aan zijn omgeving af te leggen. 
Ik vroeg hem naar de reden en hij vertelde dat hij nog het een ander thuis moest doen. Dat was voor 
mij niet voldoende en ik vroeg of hij nog koffie zou lusten. Ja, antwoordde hij, lusten wel. Om hem 
zijn gezicht niet te laten verliezen, stelde ik dat bij ons in NL het gebruikelijk was om soms wat langer 
te blijven en zei dat hij best het tweede bakje koffie mocht nuttigen. Hij accepteerde het aanbod. 
Daarna vroeg ik naar de reden van zijn gedrag, onder vermelding dat het gedrag wat wij waarnamen 
bij ons niet gebruikelijk was. 
Hij vertelde dat het voortkwam uit het feit dat gasten alle honneurs kregen, maar dat gasten zich ook 
realiseerden dat de gastheer of vrouw zich dat soms niet kon permitteren. Dus respecteerde je de 
uitnodiging van je gastheer of vrouw, maar met dien verstande dat je geen misbruik maakte van de 
situatie, want het kon zomaar zijn, dat de gastheer of vrouw het uit zijn of haar eigen mond spaarde. 



Ergo: wederzijds respect en niet op zijn knullig Hollands lekker blijven hangen en b.v. na de koffie nog 
gezellig blijven borrelen en mee-eten. 

Een minder prettige aangelegenheid was het contact met de lokale maffia, “Yakuza” genaamd. 
In de bar van het Kokusai was een van de Gustorianen in contact gekomen met de No.1 van Niihama. 
Het contact was echt en niet oppervlakkig. Twee Gustorianen gingen zelfs op bezoek bij hem privé. 
Dat werd Gusto niet in dank afgenomen en op zeker moment werd onze projectleider daarop 
aangesproken door de leiding van Sumitomo. Of we zo vriendelijk wilden zijn om dat contact te 
verminderen, zo niet te verbreken, want Sumitomo wilde op geen enkele manier in verband gebracht 
worden met duistere praktijken. Dienovereenkomstig werd er gehandeld en we kregen later geen 
klachten meer. 

En wat een goede naam in Japan betekent hebben we ook ervaren. 
Op een zondag was ik gaan wandelen met onze ervaringsdeskundige. Lopen we ergens in de 
buitenwijken van Niihama, zegt hij tegen me: Ik ben mijn “alien registration” vergeten. Een “alien 

registration” is een document dat een buitenlander bij zich dient te dragen als hij voor een langere 
periode in Japan verblijft. “Niks aan te doen”, zei ik. Maar wat denk je? Ja hoor, worden we 
aangehouden door 2 agenten. Zij geen Engels, wij geen Japans. Mee naar het bureau, alwaar we een 
dienstdoende sergeant aantroffen. Netjes mijn “alien registration” getoond en wat gebrekkige 
communicatie, waaronder “no Americano” en “Hollanda” én het magische woord Sumitomo. Dat 
laatste opende de deuren van geloof en na op de foto gegaan te zijn konden we met een goed gevoel 
naar huis. 
Zo zie je maar wat een goede naam kan betekenen. 

Over “alien registration” gesproken. Dat doet me denken aan het feit, dat mijn “alien registration” 
een wasbeurt had gehad. Wat denk je? De groene plastic omslag was nog intact, maar de 
rijstpapieren inlegvellen waren pulp geworden. Tja, wat nu? Onze afgestudeerde ging het regelen. 
Wel moest ik naar het gemeentehuis. Met de restanten in een envelop, als bewijs dat het echt 
gewassen was, togen we naar het gemeentehuis. Niks wachtende voor u, we werden direct 
geholpen. 
Vingerafdrukken werden genomen en de inlegvellen uitgetypt op Japanse typemachines. Deze zijn 
bijzonder, want eigenlijk zijn het zetmachines zoals in een drukkerij. Een symbool of letter wordt uit 
een letterbakje getild en met een hefboom op het papier geslagen. Men gebruikt ongeveer 1000 
standaard tekens. Voor eigennamen en plaatsnamen hebben ze nog een bak vol letterbakjes. Heel 
bijzonder. Moest e.e.a. nog gecontroleerd en gesanctioneerd worden voordat ik een nieuw 

exemplaar zou krijgen.  
 



Wat gebeurt er! Is de gemeente mijn vingerafdrukken kwijt! Onze afgestudeerde komt met dit 
verhaal en vertelt dat de gemeente naar ons kantoor komt om het op te lossen. Jawel, de delegatie 
komt langs met inkt en schoonmaakspullen en je hoort er niets meer van. Zo los je dat op zonder 
gezichtsverlies. Lijkt op een Rolls Royce methode. 

Epiloog. 

In Aziatische landen en in het bijzonder in Japan, is gezichtsverlies nog steeds een doodzonde. 
Dit leidt er o.a. toe, dat je in Japan zelden het woord “nee” zal horen. Nee, betekent gezichtsverlies, 
omdat je de ander teleur stelt, of niet kan beantwoorden aan zijn verzoek. In het laatste geval zou je 
ook kunnen stellen, dat je de verkeerde vraag hebt gesteld. Tevens verklaart dat het gedrag van 
kinderen tegenover hun ouders wanneer ze op school onvoldoende resultaten halen, terwijl de 
ouders er alles voor over hebben om hun kind het beste te geven. 
Ook in winkels kennen ze het woord nee niet. Ze blijven net zo lang bezig tot dat jij het opgeeft. Het 
is dus heel belangrijk voor een goede verstandhouding om begrip te tonen voor elkaars gedrag. 

Respect kan als synoniem dienen voor gezichtsverlies. Toon respect voor de ander en de ander toont 
respect voor jou, want vinden wij het leuk als we te kakken worden gezet, al doen we dat snel af als 
“maak je niet zo druk”? 

Tot slot nog één voorbeeld over Japans gedrag: Men stelt dat in Japan de vrouw de maîtresse voor 
haar man uitzoekt. De reden hiervoor is, dat zij weet wat hij (thuis) mist. Naast dat de vrouw geen 
gezichtsverlies lijdt, leidde het mij ertoe te concluderen dat de cultuur/samenleving al zo oud was 
(ca. 40 eeuwen), dat er voor elk probleem al ergens een oplossing voor is gevonden. Wat willen wij 
dan als Westerlingen met een cultuur die nog niet de helft van de termijn beslaat en altijd heeft 
opengestaan, of blootgesteld is geweest aan invloeden van buitenaf. Daarentegen hebben de 
Japanners altijd, letterlijk en figuurlijk op een eiland geleefd; al dan niet geforceerd. 

Slotopmerkingen. 

Als je als westerling naar het gedrag van Japanners kijkt, lijkt het ook een vat vol tegenstrijdigheden; 
consensus en autoritair. Dit komt m.i. voort uit het feit, dat het systeem waarin ze zich bewegen een 
feodaal systeem is, waar, als balans, de consensus hoog in het vaandel staat. Hum …… past wel in het 
beeld dat men ten strijde trekt met een leger (samoerai) met in het vaandel consensus. . Het systeem 
is ontstaan uit het recht van de sterkste; een oer-gegeven vanuit de natuur! Maar elk systeem, ook 
het feodale, geeft en heeft bestuur. 

Stelling: Als je geen deel uitmaakt van het systeem, hoe kan je dan het systeem beoordelen. Of: Hoe 
kan ik een cultuur beoordelen als ik geen onderdeel van die cultuur ben; begrip is wat anders als het 
“zijn”. 


