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In het kader van het project Museum en School 
organiseert Museum Volkenkunde een speciaal 
programma voor groep drie van het basisonderwijs. 
Het project Museum en School is gestart in het 
schooljaar 1997/98. Op grond van het convenant 
Museum en School - een overeenkomst tussen het 
ministerie van OC&W, de gemeente Leiden en de 
zeven Leidse musea – kunnen alle Leidse basisscholen 
gratis deelnemen aan dit speciale programma. In de 
loop der jaren is dit convenant uitgebreid en hebben 
andere gemeenten en erfgoed instellingen zich 
aangesloten.

De opzet van het project Museum en School is dat 
kinderen op de basisschool ieder jaar een bezoek 
brengen aan een ander museum. Steeds krijgen zij 
een programma aangeboden dat op hun leerniveau 
is afgestemd. Zo leren ze steeds beter begrijpen wat 
een museum te bieden heeft. Het project Museum en 
School wil de kinderen vooral laten zien hoe zij het 
museum als bron van informatie kunnen gebruiken.
Deelname aan het project gedurende acht jaar zou 
ertoe moeten leiden dat de kinderen, als ze eenmaal 
in het voortgezet onderwijs zitten, de weg naar het 
museum zelfstandig weten te vinden.

Een belangrijke taak van het project Museum en 
School is schoolkinderen te introduceren in de 
wereld van het museum.  

INLEIDING

Over de achtergrond van het project Museum en School en het aandeel van Museum Volkenkunde hierin.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich gaan 
thuis voelen in het museum en ervaren hoe leuk een 
museum kan zijn. In Museum Volkenkunde maken zij 
kennis met het dagelijkse leven in een andere cultuur. 

Het programma van Volkenkunde bestaat uit drie 
onderdelen
• lessuggesties ter voorbereiding van het 
museumbezoek;
• een bezoek aan het museum;
• lessuggesties ter verwerking van het museumbezoek.

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de inhoud 
van deze lesbrief, neem dan contact op met de 
afdeling educatie: van maandag tot en met vrijdag van 
09:00-16:00 uur (071) 5168800 of via info@volkenkunde.nl.

Museum voor Volkenkunde
Leiden, april 2012
 

* Het lesmateriaal kunt u downloaden 
   via www.museumenschool.nl
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Het lespakket
Bij deze lesbrief hoort een PowerPoint 
presentatie, die u kunt downloaden via 
www.erfgoededucatieleiden.nl.
Hier vindt u ook de link naar een 
Japanse versie van ‘Happy Birthday’. 

Naamstickers
Het is prettig als de kinderen een sticker dragen 
met hun naam erop. Zo kunnen de begeleiders in 
het museum de kinderen bij naam noemen. In het 
museum wordt uw groep opgesplitst in twee kleinere 
groepen. Op de naamstickers kunt u ook aangeven in 
welke groep de kinderen zitten. De kinderen volgen 
allemaal hetzelfde programma alleen in een andere 
volgorde.

Begeleiding
Per vijftien kinderen vragen wij u twee begeleiders 
mee te nemen. Komen er meer begeleiders mee, dan 
mogen zij op de achtergrond het programma volgen 
of zelfstandig een andere tentoonstelling bezoeken 
(dit laatste geldt niet op de maandag aangezien het 
museum dan gesloten is voor individueel bezoek).

Het museumbezoek
In het museum wordt u opgevangen 
door de rondleider, die de kinderen 
meeneemt naar de garderobe. Terwijl 
de kinderen hun jassen ophangen, kunt 
u het aantal kinderen en begeleiders 
doorgeven aan de kassa.
Houd er rekening mee dat grote tassen 
en rugzakken niet het museum in 
mogen. Er zijn lockers aanwezig. U hebt 

een euro nodig om een locker af te sluiten; de euro 
krijgt u retour bij het openen van de locker.

ENKELE PRAKTISCHE TIPS

Enkele aandachtspunten met betrekking tot de voorbereiding en het museumbezoek zelf.

Het is prettig als de kinderen op school 
naar het toilet zijn geweest, aangezien 
wij daar in het museumprogramma geen 
tijd voor inplannen. Wanneer er toch 
een kind naar het toilet moet, vragen wij 
één van de begeleiders het kind naar het 
toilet te brengen. 

Tijdsduur van het bezoek
Het bezoek aan het museum duurt anderhalf 
uur. Afhankelijk van het enthousiasme en de 
spanningsboog van de kinderen kan het iets langer 
zijn. Het programma inkorten is niet wenselijk. 
Houdt u er bij het vullen van de parkeermeter 
rekening mee dat er na afloop van het programma 
vaak nog kinderen naar het toilet moeten en dat 
u nog naar de auto terug moet lopen. Het is dus 
verstandig om voor ongeveer twee uur geld in de 
meter te doen.

Mobiele telefoon
Het lijkt een overbodige 
mededeling, maar wij verzoeken 
docenten en andere begeleiders hun 
mobiele telefoon uit te zetten. 

Leuk voor in de schoolkrant
Fotograferen (zonder flits) of het maken 
van opnamen met een videocamera is 
toegestaan. 
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Japan, het land van de rijzende zon

Op hun rondreis door Japan brengen de kinderen een 
bezoekje aan de maquette van Deshima, een eilandje 
voor de kust van Japan waar eeuwen geleden de 
Hollanders als enige buitenlanders mochten wonen. 

Maquette van Deshima

Ze luisteren naar het verhaal over de hofreis die 
Von Siebold heeft gemaakt en wat hij onderweg 
allemaal tegenkwam. De kinderen zien de voorwerpen 
die de Hollanders mee terug namen uit Japan. 
Zo krijgen ze een kijkje in een Japans keukentje uit 
die tijd en zien ze hoe het werken in een mijn eraan 
toe ging. 

Japans keukentje

HET MUSEUMPROGRAMMA IN VOGELVLUCHT

Onderstaande informatie is bedoeld om de leerkracht een beter beeld te geven van het Museum en 
Schoolprogramma. Het is leuker als sommige onderdelen voor de kinderen nog een verrassing zijn!

De kinderen ontdekken dat Japanners erg van 
schoonheid houden. Hun spullen zijn vaak erg knap 
gemaakt. Dit is te zien aan de spulletjes van de 

theeceremonie en aan 
het sierlijke Japanse 
schrift. 
Bij het schrijven 
gebruiken Japanners 
allerlei mooi gemaakte 
voorwerpen. Ook 
de uitrusting van de 
samoerai is vooral 
bedoeld om mooi te 
zijn. Hij dost zich meer 
uit om te pronken dan 
om te vechten. Na het 
bewonderen van de 
stoere samoerai helm en 
zijn zwaarden, brengen 
de kinderen een bezoek 
aan de tempelzaal met 

de Boeddha’s. Hier luisteren ze naar het verhaal van 
Siddhartha die Boeddha werd. Ze leren er een aantal 
mudra’s, handhoudingen 
van Boeddha en ze mogen 
heel kort even mediteren. 
Omdat ze in een ingewijde 
boeddhistische tempel 
zijn geweest, ontvangen 
ze een diploma met een 
tempelstempel. Tot slot 
maken ze nog een vlieger 
van origami die met de 
instructie uit de digitale 
lesbrief thuis of op school 
verder te vouwen is tot 
walvis of kraanvogel.
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LESSUGGESTIES TER VOORBEREIDING

Lessuggestie 1 - Wat is een museum

Lesbrief/ 5

Duur
• Informatie: 5 minuten
• Opdracht: minimaal 60 minuten

Leerdoel
• Inzicht krijgen in het fenomeen museum in het 
algemeen en in Museum Volkenkunde in het bijzonder.

Voor sommige kinderen in de klas zal het 
bezoek aan Museum Volkenkunde hun 
‘museumdoop’ zijn.  Anderen zijn misschien 
al wel een keer in een museum geweest 
en waarschijnlijk gaat slechts een enkeling 
regelmatig. Het is daarom goed om aandacht 
te besteden aan het fenomeen museum u kunt 
hiervoor afbeelding 1 t/m 5 van de PowerPoint 
Japan * en de onderstaande tekst gebruiken.

Een museum verzamelt spullen. Dit kan van alles 
zijn: oude spullen, dingen uit de natuur, technische 
apparaten, schilderijen of spulletjes uit verre landen. 
Er zijn dus een heleboel verschillende musea. 
Het museum waar wij binnenkort naar toe gaan, 
verzamelt spullen uit verre landen, zoals China, India, 
Mexico, Canada en Japan. Zo kunnen wij zien hoe de 
spullen eruit zien die mensen daar gebruiken. Veel 
spullen zijn oud, maar er zijn ook moderne spullen die 
de mensen in andere landen nog steeds gebruiken.
Het museum moet deze spullen zo goed mogelijk 
bewaren. Dat kan het beste op een donkere plek, 
waar geen stof of beestjes kunnen komen. 
Maar… Het museum wil ook graag dat mensen de 
spullen kunnen bekijken. Daarom wordt een deel** 
van de spullen neergezet in een tentoonstelling. 
Omdat sommige voorwerpen niet zo goed tegen licht 
kunnen, is het soms wat donker in een museum en 
worden de voorwerpen in kasten neer gezet. 
Hoe ziet zo’n kast er uit denk je?

Antwoord: de kasten moeten veel glas hebben 
zodat je er goed in kunt kijken. 

Het museum heeft ook voorwerpen die niet achter 
glas en in het donker bewaard hoeven te worden. 
Dat zijn voorwerpen waar er heel veel van zijn of 
moderne, niet al te kostbare spullen die je weer 
nieuw kunt kopen als ze stuk gaan. Soms mag je deze 
spullen aanraken.

Opdracht
Om extra aandacht te besteden aan het fenomeen 
museum, kunt u samen met de leerlingen een 
museum maken in de klas.
De kinderen kunnen iets meenemen dat ze sparen 
of een voorwerp waaraan ze gehecht zijn. U kunt 
ook een verzameling aanleggen van voorwerpen uit 
andere landen. Als er flink wat is, kunnen de kinderen 
de voorwerpen in groepjes verdelen. Laat de kinderen 
motiveren waarom ze bepaalde spullen bij elkaar 
zetten: bijvoorbeeld oude en nieuwe spullen, spullen 
van één familie, spullen die uit hetzelfde land komen 
of spullen die je op een bepaalde plek gebruikt 
of voor een speciale gelegenheid. Zo kunnen de 
kinderen spelenderwijs de voorwerpen classificeren.
Vervolgens kunnen ze de spullen die ze hebben 
verzameld mooi neerzetten. Als de kinderen al een 
beetje kunnen schrijven, kunnen ze bordjes bij de 
voorwerpen maken waarop staat wat het is.
Het museum is nu af. Maar wat is een museum 
zonder bezoekers? Het is leuk als kinderen van een 
andere klas of ouders, broertjes en zusjes naar de 
tentoonstelling komen kijken. De kinderen kunnen 
kaartjes ‘verkopen’, rondleidingen geven door het 
museum, in de gaten houden of alles netjes blijft liggen 
en mensen niet onbedoeld aan de spullen komen. 
Misschien is het wel een feestelijke opening met 
limonade en wat lekkers.

* Het lesmateriaal kunt u downloaden via 
www.museumenschool.nl
** De rest wordt bewaard zodat voorwerpen 
gewisseld kunnen worden of omdat ze te kwetsbaar 
zijn om tentoon te stellen.
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Lessuggestie 2 - Japan, 
land van de rijzende zon

Duur
• Informatie: 5 minuten
• Opdracht: 15 minuten

Leerdoel
• Kennis maken met Japan.

De titel van het programma dat de kinderen 
in het museum volgen is Japan, land van de 
rijzende zon. Wat is dat voor een land, waar 
ligt het en waarom wordt het ‘het land van de 
rijzende zon’ genoemd? Onderstaande tekst 
geeft antwoord op deze vragen. 
Bij deze les kunt u afbeelding 6 t/m 18
van de PowerPoint Japan * laten zien.

Japan is een land dat helemaal aan de andere kant van 
de wereld ligt. Het bestaat uit eilanden. Uit vier grote 
en een heleboel kleintjes; wel meer 5000. In Japan zijn 
veel bergen. Sommige van deze bergen zijn vulkanen. 
De hoogste berg is de Fuji; dit is ook een vulkaan.
Japan is 3 keer zo groot als Nederland en er wonen 
126.000.000 mensen. Dat is 8 keer zoveel als in 
Nederland!

Vraag: welk land is dichter bevolkt? Nederland of Japan?

De hoofdstad van Japan is Tokio. Deze grootste stad 
van Japan heeft 30 miljoen inwoners. Dat zijn meer 
mensen dan er in heel Nederland wonen!
Japanners noemen hun land Nippon. Dat betekent 
‘oorsprong van de zon’. Er wordt wel gezegd dat 
de bewoners van Japan het eerste wakker worden 
door de opkomende - de rijzende - zon.
De Japanse vlag heeft ook met deze naam te maken, 
de rode cirkel stelt de zon voor.

Opdracht
De kinderen maken een Japanse vlag.

Materiaal per vlag
- A4 formaat wit papier
- Rode verf / stift  
- Kwast           
- Eventueel een rond voorwerp

Instructie
Elk kind heeft een wit vel papier, in het midden van 
het vel papier tekenen ze grote cirkel met de hand 
of eventueel met een rond voorwerp.  
Als de cirkel af is, kunnen de kinderen hem 
inkleuren met rode stift of verf. En de Japanse vlag 
is klaar, leuk om de klas mee te versieren!

Lessuggestie 3 - De Japanse taal

Duur
• 10 minuten

Leerdoel
• Inzicht krijgen van de verbondenheid tussen 
Japan en Nederland.
• Het herkennen van woorden.

Japan en Nederland hebben een band die eeuwen 
teruggaat. Dat merk je o.a. aan de Nederlandse 
invloed op de Japanse taal.  Vandaag de dag is het 
precies omgekeerd. Nederlandse kinderen kennen 
meer Japanse woorden dan ze waarschijnlijk zelf 
vermoeden.
Japan heeft een eigen taal, het Nihongo. Je zou 
het misschien niet verwachten, maar een aantal 
Japanse woorden kun je heel gemakkelijk begrijpen. 
Dit komt omdat lang geleden de Nederlanders 
als enige buitenlanders (uit het westen) in Japan 
mochten wonen, op een klein eilandje voor de kust. 
De Japanners namen sommige woorden van de 
Nederlanders over.

Één Japans woord is precies hetzelfde als bij ons. 
Dat is:

pen  ペン  pen

Sommige andere Japanse woorden lijken erg op 
Nederlandse woorden. Kun jij ze herkennen?
Lees onderstaande woorden voor en laat de kinderen 
raden wat ze betekenen.

inku  インク  inkt
koppu  コップ	 kop
kokku  コック	 kok
dansu  ダンス	 dans
konpasu コンパス kompas
madorosu マドロス matroos
pisutoru ピストル pistool
siroppu  シロップ siroop
pinsetto ピンセット pincet
supoito  スポイト spuit
karan  カラン  kraan
torappu  トラップ trap
mesu  メス	 	 scalpel, afgeleid van  
    het Nederlandse woord  
    ‘mes’
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Lessuggestie 4 - Waaier 
maken met Japanse tekens

Duur
• Informatie: 5 minuten
• Opdracht: 30-60 minuten

Leerdoel
• Kennis maken met het Japanse schrift.
• Kennis maken met een typisch Japans voorwerp, 
de waaier.
• Gebruik van creativiteit.

Een grote mijlpaal in groep 3 is dat kinderen leren 
lezen en schrijven. Er gaat een wereld voor hen open. 
Maar er blijven ook nog heel veel raadsels over; 
schriften die ze met hun opgedane kennis niet kunnen 
ontcijferen. Met onderstaande tekst en afbeelding 19 
t/m 24 van de PowerPoint Japan * kunt u hen laten 
zien dat er meer is dan het alfabet dat ze nu leren… 

Japanners schrijven niet met letters, maar met 
tekeningetjes. Deze tekeningetjes noemen we 
karakters. Japanners noemen ze kanji. Eerst waren 
de karakters echte tekeningen, bijvoorbeeld van een 
berg, een boom of een huis. Van die tekeningen zijn 
nu vaak nog maar een paar lijnen over.  Als je heel 
goed kijkt, kun je er soms nog iets in terugzien van de 
eerste tekeningen. 
Laat de tekens op afbeelding 20 en 21 in de 
PowerPoint Japan * aan de kinderen zien en vraag hen 
of ze kunnen zien wat het is.

Berg:  

Boom:  		(Boomstam en zijn wortels)

Er zijn honderden Japanse karakters. Maar er zijn nog 
meer woorden. Sommige woorden schrijf je daarom 
met meerdere karakters.

Vraag: Weet jij hoeveel letters ons alfabet heeft?

Zo schrijf je jongen en meisje in het Japans

Meisje:  女の子	 

Jongen:  男の子

Opdracht
De kinderen maken een waaier waarop zij het woord 
jongen of meisje schrijven. U kunt afb. 22 t/m 24 
van de PowerPoint Japan * laten zien. De afgebeelde 
waaiers zijn van hout gemaakt, en met papier bekleed, 
maar ze worden ook wel bekleed met stof. 
Onderstaande tekst geeft uitleg over het gebruik van 
waaiers in Japan.

Waaiers worden in Japan voor veel verschillende 
dingen gebruikt. Ze zijn natuurlijk heel handig als 
het warm is, maar ze worden ook gebruikt om mee 
te dansen en als kunst om neer te zetten. Waaiers 
zijn meestal van hout gemaakt, maar er bestaan ook 
waaiers van metaal en hout. Waaier van metaal en 
hout zijn heel sterk, maar licht zodat samoerais hem 
konden gebruiken om zich zelf te beschermen tegen 
bijvoorbeeld pijlen tijdens het vechten.  
De waaiers worden mooi versierd; soms zijn het 
net kleine schilderijtjes. Vaak staan er ook Japanse 
karakters op.  

Materiaal per waaier
- Kopie van waaier sjabloon (p. 8)
- Voorbeeld tekens voor meisje/jongen (p. 9)
- Stevig vel karton (gekleurd of wit)
- Zwarte stift 
- Kleurpotloden/stiften, lijm, schaar/prikpen en matje
- 2 houten ijslollystokjes (optioneel voor de stevigheid). 

Instructie
Elk kind krijgt een kopie van de waaier (p. 8), en 
hierop tekenen de kinderen het Japanse teken voor 
jongen/meisje na (p. 9). U kunt de tekens voor de 
kinderen of per groepje kopiëren (dan is het handig 
als de meisjes bij elkaar zitten en de jongens). 
Als de tekens klaar zijn, kunnen de kinderen de 
waaier gaan versieren met kleurpotlood/stiften. 
Als de waaier mooi is versierd, kunnen de kinderen 
hem op een stevig stuk karton plakken en uitknippen 
of prikken. De ijslollystokjes worden aan beiden 
kanten van de waaier op de steel geplakt voor extra 
stevigheid. En de waaier is af! 

Ter inspiratie kunt u het volgende filmpje laten zien:
http://www.deredactie.be/permalink/1.1189622

* De PowerPoint Japan, kunt u downloaden 
via www.museumenschool.nl
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Meisje:

Jongen:



Japan
Japanners noemen hun land Nippon of Nihon (日本). 
Dit betekent letterlijk oorsprong van de zon. Japan 
is een eilandengroep in de Grote Oceaan van meer 

dan 5000 eilanden. 
Er zijn vier grote 
eilanden: Hokkaido, 
Honshu, Shikoku 
en Kyushu. Deze 
vormen 97% van het 
totale oppervlakte. 
Japan ligt op de 
zogenaamde ring 
van vuur. Dit 
is een gebied 
waar aardplaten 

regelmatig over elkaar heen schuiven en waar veel 
vulkanen zijn. De Fuji, de hoogste berg van het land, 
is ook een vulkaan. Het is een van de vele bergen 
die Japan rijk is, want 80% van het land bestaat uit 
bergachtig gebied.
Japan is een lang land. De temperaturen zijn daarom 
erg afhankelijk van het gebied. Maar over het 
algemeen zijn de winters mild. Een uitzondering 
hierop vormt Hokkaido dat lange en strenge winters 
kent met sneeuw en vorst, maar geen regenperiode. 
In Tokyo is de winter doorgaans mild en droog , 
terwijl het er in de zomer juist is erg vochtig en 
warm is. De temperatuur ligt in de maanden april/
mei in het gebied rond Tokyo rond de 15-20°C . 
In de maanden juli, maar vooral in augustus kan de 
temperatuur stijgen tot boven de 30°C. Omdat 
tegelijkertijd meestal ook de vochtigheid stijgt, zijn de 
weersomstandigheden dat niet zo aangenaam.
Japan is een keizerrijk. De eerste (mythische) keizer 
Jimmu of Jinmu, die Japan stichtte in 660 v. Chr, 
was een directe afstammeling van de zonnegodin 
Amaterasu en aangezien de volgende keizers door 
erfopvolging werden bepaald, stammen alle keizers 
direct af van de zonnegodin. De huidige keizer, de 
125ste, van Japan is keizer Akihito. 

In Japan wonen ruim 127.000.000 mensen. Het land is 
ongeveer 8 keer zo groot als Nederland (17.000.000 
inwoners), maar zo’n 80% van het land is te bergachtig 
om te bewonen. Dit betekent dat de bewoonbare 
delen van Japan enorm dichtbevolkt zijn. Het grootste 
gedeelte van de bevolking hangt het Shintoisme aan. 
Velen combineren dit met het boeddhisme, dat ook 
veel aanhangers kent. 
Het christendom vormt een kleine minderheid.

ACHTERGRONDINFORMATIE VOOR DE DOCENT

De munteenheid van Japan is de Yen (¥). 
€1,- is ongeveer ¥163.  
In het buitenland is Japan ook bekend vanwege haar 
sumoworstelaars, grote dikke mannen die elkaar uit 
een ring moeten duwen, vanwege sushi en de vele 
spelletjes die uit het land komen, zoals nintendo, 
pokémon, bakugan en dragonball. 

Deshima
In het jaar 1600 kwam er voor het eerste een 
Hollands schip, genaamd De Liefde, aan op de 
kust van Japan. Ondanks tegenwerking van de 
Portugezen die al in het land aanwezig waren, wisten 
de Nederlanders het vertrouwen van de Japanse 
shogun te winnen en kon de VOC in 1609 een 
handelskantoor openen in Hirado aan de westkust 
van het zuidelijke eiland Kijusju. Zij kregen een 
handelspas voor toegang tot alle Japanse havens. 
Omdat de Portugezen probeerden om Japanners 
te bekeren tot het christendom, werden zij in hun 
vrijheid beperkt. De Japanse autoriteiten waren 
namelijk zeer beducht voor buitenlandse invloeden, 
het christendom in het bijzonder. Zij legden daarom 

een klein, 
waaiervormig 
eilandje aan 
in de baai van 
Nagaski waar 
de Portugezen 
naar verbannen 
werden. 
De Japanners 
noemden het 

Tsukishima, hetgeen ‘eiland dat uitsteekt’ betekent. 
Tussen 1633 en 1639 vaardigde de shogun een aantal 
verboden uit, waarbij het Japanners verboden werd 
in het buitenland handel te drijven. Tevens werden 
de Spanjaarden, de Engelsen en tot slot ook de 
Portugezen het land uitgezet. De Nederlanders, die 
ongevaarlijk werden geacht, werden zodoende de 
enige Europeanen, die nog in Japan waren toegelaten. 
Toch zorgde een incident rondom het kantoor in 
Hirado ervoor dat de relatie tussen de Japanners en 
de Nederlanders verslechterde. 
Zij moesten echter het kantoor in Hirado afbreken 
en zich vestigen in Nagasaki, waar ze het kleine 
kunstmatige eilandje Deshima toegewezen kregen. 
Tussen 1641 tot 1859 was het eilandje een 
Nederlandse handelspost en vormde het enige 
contact tussen de westerse wereld en het afgesloten 
Japanse keizerrijk.
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De Nederlanders leefden op Deshima onder strikte 
beperkingen. Het eilandje was slechts 520 meter in 
omtrek. Dat is ongeveer zo groot als de Dam van 
Amsterdam. Toch betaalde de VOC jaarlijks meer dan 
15.000 gulden huur. Dat was in die tijd heel veel geld. 
Er waren enkele kantoren, woon- en pakhuizen en 
slechts één brug die naar de stad leidde. Het aantal 
Nederlanders bedroeg niet meer dan 10 tot 30 
personen. De bezetting bestond in het handelsseizoen 
van augustus tot november doorgaans uit een 
opperhoofd (opperkoopman), een tweede koopman, 
enkele onderkooplieden en een aantal assistenten, 
waaronder de factorijarts. De opperhoofden van 
het kantoor mochten van de Japanse autoriteiten 
niet langer dan één jaar in functie blijven, waarna zij 
het land moesten verlaten. De Nederlanders mocht 
geen christelijke godsdienstoefeningen houden 
en als ze de stad in wilde gaan was daar speciale 
toestemming voor nodig. Japanners mochten niet 
op Deshima komen met uitzondering van twee 
vertegenwoordigers van de plaatselijke overheid, 
dienstdoende tolken en prostituees. Het opperhoofd 
was verplicht eens per jaar een hofreis naar de 
shogun in Edo, het huidige Tokio, te ondernemen om 
dank te betonen voor de uitzonderlijke positie van de 
VOC. Dit was heen en terug een reis van ongeveer 
tweeduizend kilometer. De kleine groep Hollanders 
werd vergezeld door een menigte Japanse dragers, 
tolken, bedienden en herauten. De shogun diende 
van tevoren een verlanglijst in, de zogenaamde “Eisen 
van de Keizer”, waarin in detail werd beschreven 
welke geschenken werden verwacht. In 1765 drie 
Perzische hengsten die precies beschreven werden, 
en niet ouder dan 9 jaar en gedresseerd moesten 
zijn. Typische geschenken waren textiel, uurwerken, 
telescopen, boeken, exotische dieren en rariteiten. 
De shogun bood traditioneel 30 kimono’s van 
zijdebrokaat aan als tegengeschenk. 
Het was ook gebruikelijk om geschenken mee te 
nemen voor hoge Japanse ambtenaren. In 1785 
bestelde de Commissaris voor de vreemdelingen 
bijvoorbeeld een hondje: een reu, 20 duim groot met 
een krul in de staart, en de gouverneur van Nagasaki 
vroeg in 1814 onder andere een slingeruurwerk, een 
trompet en een globe.
In plaats van een voorrecht werd de hofreis in 
de loop der tijd een last. Het was een kostbare 
onderneming die ongeveer drie maanden duurde.
In 1790 werd overeengekomen dat de hofreis nog 
maar een maal per vier jaar ondernomen hoefde 
te worden, maar dat onthief de Hollanders niet 
van de verplichting om jaarlijks geschenken aan te 
bieden. Ondertussen ging de winstgevendheid van 
de onderneming in Japan achteruit. Waar er in het 
midden van de 17e eeuw nog zo’n zeven schepen van 

de VOC jaarlijks naar Japan voeren, waren dit er in de 
18e eeuw nog maar twee. Deze teruggang was vooral 
het gevolg van het steeds nauwere keurslijf dat de 
VOC werd opgelegd. 
Halverwege de 19e eeuw werd het steeds duidelijker 
dat door de expansiedrift van de westerse landen, 
Japan de afsluiting van de buitenwereld niet zou 
kunnen handhaven. Koning Willem II stuurde daarom 
in 1844 een brief aan de shogun en drong aan op een 
openstelling voor de internationale betrekkingen. 
Ook al wilde de shogun aanvankelijk vasthouden 
aan de sakoku (de afsluiting van het land), in 1855 
sloot Japan de eerste handelsverdragen met Amerika 
en Nederland. Andere Europese landen volgden, 
waarvoor Nederland via Deshima bemiddelde. Na 
217 jaar eindigde hiermee de monopoliepositie 
die Nederland had in de handelsrelatie met Japan. 
Deshima is in 1904 verdwenen bij de ontwikkeling van 
Nagasaki tot een moderne haven. Van de aanwezigheid 
van de Nederlanders op dat kleine eilandje, als enige 
westerse buitenlanders in Japan, zijn echter nog altijd 
sporen terug te vinden in de Japanse cultuur.
Behalve voor de handel was Deshima namelijk ook 
belangrijk voor de uitwisseling van cultuur. Voor 
Japan was het eilandje lange tijd de enige bron van 
informatie over het Westen. In de tweede helft 
van de 18e eeuw werden door de paar Japanners, 
die het Nederlands machtig waren, anatomische, 
astronomische en geografische werken in het 
Japans vertaald. De Hollandse kooplieden die op 
Deshima woonden, hadden over het algemeen weinig 
belangstelling voor de Japanse taal en cultuur, maar er 
was een aantal artsen en een enkel opperhoofd die 
zich verdiepten in de cultuur van Japan. Een van deze 
artsen was Philipp Franz von Siebold. De voorwerpen 
die hij verzameld heeft in Japan, liggen aan de basis van 
Museum Volkenkunde.

Von Siebold
In 1796 in Würzburg geboren in een familie van 
medici, trad Philipp Franz von Siebold (1796-1866) in 
de voetsporen van zijn vader en ooms en studeerde 
medicijnen aan de plaatselijke universiteit. Door 
bemiddeling van een vriend van de familie lukt 
het hem in 1822 als chirurgijn-majoor in dienst te 
treden van het Nederlands-Indisch leger, een van 
de slechts vier op die post in Batavia. Op grond van 
zijn eruditie en sociale vaardigheden werd hij voor 
onderzoek naar Deshima gestuurd. Siebolds officiële 
functie was die van factorij-arts.  Vanuit deze functie 
kon hij de shogun en de Japanse geleerden op de 
hoogte brengen van de laatste wetenschappelijke 
ontwikkelingen in het Westen. In diverse steden 
waren er Hollandologen, Japanse geleerden die de 
Nederlandse boeken en geschriften bestudeerden die 
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met de schepen meekwamen naar Deshima. Siebold 
had als taak onder meer natuurwetenschappelijk 
materiaal te verzamelen en geografische observaties 
te doen en kon in ruil voor informatie van zijn Japanse 
contacten literatuur en kennis overdragen. Daarnaast 

kreeg hij, een unicum, 
kort na zijn aankomst in 
1823 toestemming van de 
gouverneurs van Nagasaki 
om in de stad onderwijs te 
geven aan Hollandologen, 
voornamelijk op 
medisch en botanisch 
gebied. Zo was Siebold 
verantwoordelijk voor 
de introductie van 

       de vaccinatie in Japan. 
Dankzij zijn contacten met Japanse geleerden 
was Siebold als geen ander in staat om de 
Japanse geschiedenis, staatsinrichting, geografie 
en levensgewoonten te bestuderen. Deze kennis 
verwerkte hij in diverse publicaties, waarvan zijn 
onvoltooide Nippon. Archiv zur Beschreibung von 
Japan und dessen Neben- und Schutzländern (Leiden 
1832-54) de belangrijkste is. Een hoogtepunt van 
zijn verblijf was zijn deelname aan de vierjaarlijkse 
hofreis naar de hoofdstad Edo. Daar ontmoette 
hij onder meer zijn belangrijkste informant, de 
hofastronoom Takahashi Sakuzaemon, die hem 
geografische informatie over Japan verschafte. 
Uiteindelijk zou Siebold daarom door tegenstanders 
van buitenlandse contacten tot staatsgevaarlijke 
spion worden verklaard en het land uitgezet. 
In de tussentijd echter wist hij, tot zijn vertrek 
op de oudejaarsdag 1829, meer dan vijfduizend 
volkenkundige objecten, een herbarium met meer 
dan drieduizend monsters en meer dan achthonderd 
dierlijke specimens te verzamelen. Deze kwamen 
in de diverse rijksinstellingen in Leiden terecht. 
Voor de volkenkundige verzameling moest hij een 
eigen onderkomen zoeken en een eigen, nieuwe 
classificatie ontwikkelen, omdat iets dergelijks nog 
niet voorhanden was. De verzameling was 4723 stuks 
groot en werd uiteindelijk in 1837 voor 48.000 gulden 
door de overheid aangekocht. Dit vormde de basis 
voor wat nu het Rijksmuseum voor Volkenkunde heet.
Siebold zou van 1859 tot 1862 nog één keer in 
Japan terugkeren, maar zijn adviezen werden door 
de Nederlandse diplomatieke vertegenwoordiging 
volgens de ambitieuze geleerde niet op waarde 
geschat. Zijn tweede volkenkundige verzameling kwam 
dan ook in München terecht. In 1866 stierf hij tijdens 
de voorbereidingen voor een nieuwe tentoonstelling 
in München. Zijn rol als onmisbare bron voor de 
premoderne Japanse wetenschap, als vriend van 

Japanse wetenschappers en, niet te vergeten, als 
echtgenoot van zijn Japanse vrouw Kusumoto Otaki 
en als vader van Japans eerste verloskundige, zijn 
dochter Oine, maken hem een unieke man in de 
Japanse geschiedenis.

Theeceremonie
De theeceremonie, chanoyu, is een mengsel van 
gezellig samenzijn, vrienden ontvangen en een vorm 
van esthetisch genoegen. Het bereiden van de thee 
is een onderdeel van een middag met gasten, die 
ook een volledige maaltijd krijgen. Het bereiden 
van de thee en het aanbieden van de thee aan 
de gasten verloopt volgens vaste regels die per 
school verschillen. Eind zestiende eeuw ontdekt de 
krijgsadel het bereiden van thee als een meditatieve 
ceremonie. Later ontstaan verschillende tradities, elk 
met eigen regels. De thee is hoofdzakelijk dezelfde. 
De beste kwaliteit komt uit Uji bij Kyoto. De groene 
theebladeren zijn tot poeder vermalen. Dit wordt 
vermengd met lauwwarm water; genoeg voor 
ongeveer drie slokken. Een zoet koekje voor het 
drinken neutraliseert de wat bittere smaak. 
Geld en politiek zijn in de gesprekken taboe. De 
gasten hebben het vooral over de smaakvolle 
theekommen, de perfecte vorm van het bamboe 
theeschepje, het bloemstuk en de schildering die zo 
goed bij het seizoen past.

Boeddhisme 
Ook al wordt het vaak onder de wereldgodsdiensten 
geteld, het boeddhisme is geen religie. 
Het is een leer die de uiteindelijke bevrijding van het 
aardse lijden in het vooruitzicht stelt.
In de zesde eeuw bereikt het boeddhisme, 
waarschijnlijk vanuit Korea, Japan. Daar krijgt het pas 
betekenis wanneer het keizershuis zich in de achtste 
eeuw tot de nieuwe religie bekeert.
De oude hoofdsteden, Nara en Kyoto, worden de 
centra van het Japanse boeddhisme. Duizenden 
tempels en kloosters verrijzen die zich toeleggen op 
het kopiëren van religieuze teksten en het verzorgen 
van drukwerk. Vanaf de negende eeuw ontstaan 
verschillende sekten die zich steeds meer met politiek 
gaan bezig houden en er zelfs een leger op nahouden. 
Dat leidt tot vervolgingen.
Tegenwoordig krijgen tempels en kloosters hun 
inkomsten vooral uit het inzegenen van huwelijken, 
het verzorgen van begrafenissen en de verkoop van 
rozenkransen en huisaltaartjes. Ook houden zij het 
bevolkingsregister bij.
Zo heeft het boeddhisme een rol in de samenleving, 
die het religieuze overstijgt. Japanners bezoeken, 
afhankelijk van de behoefte of gelegenheid, zowel 
boeddhistische tempels als shintoïstische schrijnen.
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LESSUGGESTIES VOOR NA HET MUSEUMBEZOEK

Lessuggestie 5  – Origami 
(walvis of kraanvogel)

Lessuggestie 6 – Mudra
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Duur
• 15 tot 30 minuten

Leerdoel
• Instructies exact leren opvolgen.
• Toepassing van kennis over origami die ze in het 
museum hebben opgedaan.

Opdracht
Tijdens het bezoek aan het museum hebben de 
kinderen geleerd een vlieger te vouwen, met deze 
vlieger kunnen de kinderen verder werken aan 
bijvoorbeeld de origami kraanvogel of de walvis. 
In Japan zeggen ze dat als je 1000 kraanvogels vouwt, 
je wens uitkomt en dat het zorgt voor een gelukkig 
leven.

Benodigdheden
• PowerPoint Japan (afbeelding 25 t/m 30)*
• Vierkant vouwblaadje (± 16 bij 16 cm)

Instructie
Ieder kind krijgt een vierkant vouwblaadje. Laat 
de kinderen eerst de (basisvorm) vlieger vouwen. 
Ze kunnen ook de vlieger gebruiken die ze in het 
museum hebben gemaakt. Daarna kunnen ze verder 
met de walvis of de kraanvogel. 

Tip: handige instructie filmpjes
www.explania.com/nl/kanalen/hobby/detail/hoe-vouw-
je-de-vliegerbasis
www.explania.com/nl/kanalen/hobby/detail/hoe-vouw-
je-een-kraanvogel

Duur
15 minuten

Leerdoel
• De kinderen leren zich concentreren net als een 
Boeddha.
• Toepassing van kennis over mudra’s en Boeddha’s die 
ze in het museum hebben opgedaan.
• Gebruik sociaal inzicht.

Opdracht
Laat de afbeeldingen in de PowerPoint Japan  
(afbeelding 31 t/m 37)*, aan de kinderen zien en vraag 
hen of ze nog weten wat de mudra’s betekenen.

Tijdens het museum bezoek hebben de kinderen 
kennis gemaakt met de mudra houdingen.
De mudra’s is een manier om bepaalde gevoelens 
of een situatie uit te drukken. De Boeddha’s in het 
museum zaten ook allemaal in een mudrahouding.

(Afb. 32) 
Abhaya Mudra
De rechterhand omhoog, de vingers 
naar boven en de handpalm naar 
buiten. Gebaar van Onbevreesdheid 
‘Vrees niet’. Ook wel bekend als 
gebaar van afstand, bescherming, 
vrede of wegnemen angst.

(Afb. 33)
Bhumisparsa Mudra
De rechterhand omlaag, de vingers 
naar beneden en de handpalm naar 
binnen. Gebaar van ‘In aanraking met 
de aarde’. Symboliseert de eenheid 
van methode en wijsheid
De vijf vingers van de rechterhand 

staat voor de aanraking van de aarde, de linkerhand is 
vlak in de schoot in een gebaar van Dhyana meditatie. 

* Het lesmateriaal kunt u downloaden via 
www.museumenschool.nl



(Afb. 34)
Dharmachakra Mudra
Houd twee handen voor je borst en 
druk je wijsvinger-en duimtoppen 
tegen elkaar aan. Je draait nu aan 
het ‘wiel van de leer’ van Dharma. 
Het idee is dat je kennis en wijsheid 
daardoor groeit. 

Staat symbool voor de meest belangrijke momenten 
in het leven van Boeddha.

(Afb. 35)
Dhyana Mudra
Beiden handen in elkaar gevouwen in 
je schoot. Gebaar van meditatie en 
concentratie. Houding van meditatie, 
om tot rust te komen,
(Twee Boeddha’s in het museum 
hebben deze houding).

(Afb. 36)
Varada mudra
De rechterhand omlaag, de vingers 
naar beneden en de handpalm 
naar buiten. Staat symbool voor 
naastenliefde en vriendelijke Boeddha.
Gebaar van het geven en geven van 
een zegen. 

(Afb. 37)
Vitarka Mudra
Houd je rechterhand omhoog. Keer 
je handpalm naar buiten en buig je 
duim en wijsvinger naar elkaar toe 
(zodat ze elkaar raken). 
Deze houding zie je vaak bij een 
Boeddha die wijze verhalen vertelt. 

Hij gebruikt het gebaar om zijn woorden kracht bij te 
zetten. Het is ook het gebaar van Debat, tijdens uitleg 
over Boeddha’s leer.

Lessuggestie 7 – Maak een Japans amulet 
poppetje (Teru teru bozu)

Duur
Informatie en liedjes: 10 minuten
Opdracht 15 tot 30 minuten

Leerdoel
• Gebruik van creativiteit
• Kennis maken met tradities van Japanse 
leeftijdsgenootjes
• Toepassing van kennis over Boeddha’s die ze in het 
museum hebben opgedaan.

De kinderen hebben 
een verhaal gehoord 
over Siddhartha die 
eerst monnik werd en 
later boeddha. Japanse 
kinderen maken amulet* 
poppetjes van een monnik 
en hangen deze voor het 
raam als het regent. Dit is 

een oud gebruik gebaseerd op een verhaal. U kunt 
onderstaande tekst gebruiken om de opdracht bij de 
kinderen te introduceren.

* Een amulet is een voorwerp waarvan wordt 
geloofd dat het voor bescherming zal zorgen tegen 
vervelende dingen/gebeurtenissen.

Kunnen jullie je het verhaal van Siddhartha nog 
herinneren die boeddha werd? Voordat hij Boeddha 
werd, was hij eerst monnik. Monniken scheren 
vaak hun haren af. In Japan was eens een monnik 
die ervoor wilde zorgen dat het zou stoppen met 
regenen. Het regende al zo lang dat de oogst zou 
mislukken. Maar, wat hij ook probeerde, het lukt niet. 
Uiteindelijk is het toch gestopt met regenen. Of dat 
komt door de monnik, dat weten we niet. In Japan 
worden er grapjes gemaakt over de monnik en als 
het regent dan maken ze een poppetje van de monnik 
met zijn kale hoofd en hangen dit voor het raam. Zo’n 
poppetje noemen ze een teru teru bozu: schijnende, 
schijnende (van de zon) boeddhistische monnik.

Hoe meer popjes hoe beter het werkt. Japanse 
kinderen maken deze poppetjes van stof en tissues 
en hangen ze voor hun raam als het regent. Omdat ze 
willen dat de zon gaat schijnen, zodat ze bijvoorbeeld 
buiten kunnen gaan spelen.
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Opdracht
De kinderen maken hun eigen teru teru bozu.

Materiaal per poppetje 
• Een stuk vierkant stof/(papieren) zakdoekje (± 25 bij 
25 cm)
• Een stukje touw/wol/strookje stof (± 30 cm lang) 
voor de nek
• Stift 
• Vulling voor hoofd, bijvoorbeeld papieren tissues, 
kussenvulling, krant tot bal opgerold, piepschuim 
bolletje (± diameter 4 cm).
• PowerPoint Japan (afb. 38 t/m 40) **

Instructie
Indien geen piepschuimballetje, rol/kneed de tissues, 
krant/kussenvulling tot een bolletje.
Leg het bolletje in het midden van het stuk stof, doe 
de stof om het bolletje heen (zorg dat de overgebleven 
stof ongeveer even lang is aan alle kanten van het 
bolletje).
Doe het stukje touw om het samengebrachte stof, 
zodat je een soort spookje krijgt en bind het vast met 
een knoop en laat het stukje touw over zodat hij straks 
kan worden opgehangen voor het raam. 
Teken met een stift oogjes en een mondje, en het 
poppetje is klaar om het te laten stoppen met regenen.

Liedje
Bij het gebruik hoort ook een liedje. Terwijl 
de kinderen hun Teru teru bozu maken, kunt u 
onderstaande filmpjes met het liedje Teru teru bozu 
laten zien/horen.

http://muza-chan.net/japan/index.php/blog/teru-teru-bozu
http://www.youtube.com/watch?v=JnXl9jNy7o0&feature=
related

** Het lesmateriaal kunt u downloaden via 
www.museumenschool.nl

Lessuggestie 8 - Sushi boterhammen 

Leerdoel
• Toepassing van kennis over Japans eten die ze in 
het museum hebben opgedaan.
• Kennis maken met Japanse eetgewoontes van 
leeftijdgenoten,

Om het belang van eten in Japan uit te leggen, 
kunt u de PowerPoint Japan (afb. 41 t/m 46)*
en onderstaande tekst gebruiken:

“In Japan is eten heel erg belangrijk. Het moet niet 
alleen lekker smaken, maar het moet er ook mooi 

uitzien. Ze houden 
in Japan erg van rijst 
en vis. Een bekend 
Japans gerecht is 
sushi. Misschien 
ken je het wel: van 
die rijstrolletjes 
met wat vis en 
andere dingen erin 

omwikkeld met zeewier. Sommige kinderen krijgen 
wel eens sushi mee naar school in hun lunchbox. 
Japanse kinderen noemen hun lunchbox ‘bento box’. 
Zo’n bento box bestaat meestal uit rijst, vis/vlees en 
groente en fruit. De moeders in Japans besteden in de 
ochtend veel tijd aan de lunches voor hun kinderen. 
Deze zien er dan ook vaak heel feestelijk uit.

Opdracht
Met de volgende opdracht kun u met de kinderen in 
de klas een Japanse lunch organiseren. 
U kunt de sushi boterhammen in de klas maken, of 
het de kinderen thuis laten maken en het ze laten 
meenemen voor de lunch.

Benodigdheden
• Vers brood
• Smeermesje
• Smeerwaar (liefst iets wat plakt) 
Bijvoorbeeld pindakaas/ smeerkaas/boter

Instructie
Snij de boterham in strookjes, door boterhammen 
op te rollen kun je ’sushi’ maken. Je kunt ze vullen 
met je favoriete beleg, maar het beste werkt het als 
je iets gebruikt dat plakt, zoals pindakaas, appelstroop, 
smeerkaas, roomkaas, zalmsalade enz.
De sushi die je hier ziet zijn gemaakt van bruin brood. 
Vers brood werkt goed omdat dat flexibel is en niet 
breekt bij het oprollen. De grote sushirol is gevuld 
met smeerkaas en een snackkomkommer. De kleinere 
heeft pindakaas met jam als vulling. De vierkante is 
brood met kaas. 

Laat de kinderen een doosje vouwen om daar 
de sushi in te doen of laat de kinderen de sushi 
meenemen in broodtrommeltjes. Zet de doosjes met 
sushi boterhammen op tafel en eet smakelijk!

* Het lesmateriaal kunt u downloaden via 
www.museumenschool.nl
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