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I. Voorwoord 

 
Na mijn secundaire opleiding besloot ik een culturele ervaring te ondergaan met AFS. 

Hiervoor trok ik naar Maleisië en werd mijn interesse voor de Oosterse culturen en talen 

aangewakkerd. Mijn besluit om japanologie te volgen aan de universiteit van Gent in 2002 

was snel gemaakt. Japan leek me steeds het meest fascinerende en intrigerende land van alle 

Aziatische.  

Gedurende de zes maanden waarin ik op de “Expo2005Aichi” in Nagoya, Japan 

gewerkt heb, werd deze fascinatie en intrige geconfronteerd met de realiteit. Deze ervaring 

was mijn bron van inspiratie voor mijn thesiskeuze en onderwerp. Het was zeker niet altijd 

even gemakkelijk om deze scriptie tot een goed eind te proberen te brengen. Hierbij gaat mijn 

dank uit aan Prof. Niehaus, die mij enorm goed begeleid heeft om dit huzarenstukje tot een 

goed einde te brengen. 

Vanaf het begin van mijn studies heb ik kunnen rekenen op mijn ouders en vrienden. 

Het was zeker niet gemakkelijk, maar dankzij hun onvoorwaardelijke steun ben ik erin 

geslaagd mijn universitaire studies tot een goed einde te brengen. Ook mijn vriend wil ik mijn 

dank betuigen voor het eindeloze geduld en begrip. Voor het nalezen wil ik Petrus Herpoele, 

Jeroen Zuallaert en Tine Demets zeker niet over het hoofd zien en voor de afwerking en de 

lay-out gaat mijn dank uit aan mijn broer, Michiel. 

Als laatste wil ik zeker Dhr. Boesmans, toenmalig commissaris-generaal van het 

Belgisch paviljoen op de Expo2005Aichi en Dhr. Dubuc, toenmalig directeur en Mevr. 

Acosta, niet vergeten. Zij hebben het voor mij niet alleen mogelijk gemaakt dat ik kon 

werken op de Expo2005Aichi, maar hebben mij ook geholpen bij het verstrekken van de 

nodige informatie. 

In deze thesis gaan we de invloed van de “Expo2005Aichi” op de relaties tussen 

Japan en België onderzoeken. De thesis moet ook in deze context gezien worden. 

 

Hannah Van Hecke 
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III. Inleiding 

 
België en Japan onderhouden al vierhonderd jaar onderlinge relaties. Een ankerpunt in 

deze betrekkingen was de Belgische aanwezigheid op de wereldtentoonstelling van Ôsaka in 

1970, de eerste expo op Japanse bodem. Recentelijk was België opnieuw van de partij in 

Japan op de Expo2005Aichi in Nagoya. Dit is weinig verwonderlijk gezien de rijke traditie 

van België in de wereld van de expo’s en de Japanse deelnames die al van in de negentiende 

eeuw dateren. De vraag dringt zich hierbij op of de expo in Aichi daadwerkelijk als 

hoogtepunt gezien kan worden. Heeft de wereldtentoonstelling daadwerkelijk de onderlinge 

betrekkingen tussen beide landen beïnvloed, en zo ja hoe? Om deze vragen te beantwoorden 

dienen we volgende stappen te overlopen. 

Vooreerst moet duidelijk worden wat het begrip wereldtentoonstelling betekent. Niet 

alleen een omschrijving is hierbij belangrijk, maar evenzeer de redenen waarom een land 

deelneemt aan een wereldtentoonstelling en waarom het interessant is om een 

wereldtentoonstelling te organiseren. Zowel deelname als organisatie vergen grote 

inspanningen waarbij landen structurele, resultaatsgerichte verwachtingen koesteren. Of deze 

doelen daadwerkelijk bereikt worden is onderwerp van dit onderzoek. Een bondig overzicht 

van de grote traditie aan wereldtentoonstellingen volgt op deze beschouwingen. Er wordt 

daarbij evenzeer uitgeweid over de specifieke bijdragen van België en Japan in het verleden 

tot deze evenementen. 

Vervolgens dringt zich een concrete situering van de Expo2005Aichi en een 

beschrijving van het Belgisch paviljoen op. Om de invloed van deze gebeurtenissen na te 

gaan, is het namelijk noodzakelijk het evenement zelf goed te kunnen inschatten. De 

specifieke kenmerken van de opstelling in Japan  kunnen een invloed gehad hebben op het 

bereiken van de vooropgestelde doelstellingen voor de Expo Aichi 2005. 

Expo2005Aichi vond logischerwijs plaats in een context van internationale 

betrekkingen tussen België en Japan. Daarenboven is de initiële context des te meer van 

belang voor de bepaling van de impact van het gebeuren op de onderlinge relaties tussen 

beide landen. Aldus geschiedt in een derde hoofdstuk. 
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Tenslotte is het mogelijk de impact van Aichi 2005 op de relaties tussen België en 

Japan te analyseren. Deze laatste worden op vier vlakken onderzocht. Op economisch vlak 

wordt de rendabiliteit van het evenement onderzocht. Sociale invloeden en interculturele 

uitwisselingen worden belicht op cultureel vlak. Politiek wordt de stabiliteit van de 

betrekkingen tussen beide landen nagegaan, terwijl een laatste factor de technologische en 

wetenschappelijke uitwisselingen zijn. 
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IV. Onderzoekskader 

 

1. Doel 

Het doel van deze thesis is het onderzoeken van de impact van de Expo 2005 

Aichi op de relaties tussen België en Japan op cultureel, economisch, politiek en 

wetenschappelijk-technologisch vlak. 

 

2. Methodologie 

Als leidraad van deze verhandeling wordt gebruik gemaakt van Maurice 

Roche1 zijn analyse die de sociale en politieke geschiedenis behandelt van ‘mega-

evenementen’ van de late negentiende eeuw tot heden. Hij onderzoekt de impact die 

expo’s hebben op nationale identiteiten, op het markeren van de publieke tijd en 

ruimte, en op de versies van nationale burgerij en internationale maatschappij in 

moderne tijden. Om de historiek van de verscheidene exposities in Japan te bespreken 

beriep ik mij op een Japanse bron, namelijk banpaku gensô(万博幻想), van Yoshimi 

Shunya(吉見俊哉)2. Verder basiswerk is Japan & Belgium four centuries of 

exchange3 om de relaties tussen België en Japan gedurende tijden heen te 

onderzoeken. Spijtig genoeg behandelt dit werk net niet meer de periode van 2005 en 

verder. Een ander heel belangrijk werk om de impact te onderzoeken was de scriptie4

 

 

van Caroline Vanderoost onder  supervisie van Professor Henri Capron.  

3. Definiëren probleemstelling en aanpak 

Om tot het onderzoek van de impact van de Expo2005Aichi te komen, heeft 

men eerst nood aan achtergrondinformatie allerlei. Het eerste hoofdstuk behandelt 

daarom de definiëring en de verscheidene definities die door verschillende visies aan 

                                                 

1 Roche M., 2000 
2 Yoshimi Shunya, 2005 
3 Vande Walle W.F., 2005 
4 Capron H.; Vanderoost C., 2006 
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de wereldtentoonstelling gegeven zijn. Daarop volgt een uitweiding over het belang 

van de organisatie en deelname aan een expositie. Dit om aan te tonen of heden ten 

dage het nog van belang is om deel te nemen aan een wereldexpositie of een 

wereldexpositie in eigen land te organiseren. Hierop volgt een korte historische schets 

van het ontstaan van de expo’s tot heden en een diepere uitweiding over de 

wereldtentoonstellingen in België en Japan. Deze is echter relevant voor de verdere 

uitdieping van de Expo2005Aichi. Een situering van de Expo site in Aichi en het 

Belgisch paviljoen, samen met een beschrijving van de onderdelen in het Belgisch 

paviljoen, zijn relevant om zich een beeld te kunnen scheppen van de organisatie van 

dit evenement. In het vijfde hoofdstuk volgt een contextualisering van de Belgisch-

Japanse relaties, eerst historisch en dan in het licht van de expo. Hierdoor kunnen we 

zien of de Expo grote verandering in deze relaties heeft teweeg gebracht. In het zesde 

hoofdstuk gaan we dieper in op de verscheidene gevolgen van de Expo 2005 Aichi op 

de economische, culturele, politieke en wetenschappelijk-technologische relaties. 

 

Aangezien er zoveel belang gehecht wordt aan wereldtentoonstellingen, vraag 

ik me eerst en vooral af waarom, en of, dit belang zo gegrond is als het lijkt. Of de 

impact voor de relatie tussen een deelnemend land en het organiserend land zo 

cruciaal is? Kan een wereld zonder wereldexposities of zijn ze onmisbaar? Een groot 

probleem bij het onderzoek is dat de meeste bedrijven niet over de informatie 

beschikken om het rendement van de expo te berekenen en dat er geen survey op de 

plaats zelf was. 
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V. Definiëring, relevantie & historische omkadering van 
wereldtentoonstellingen 

 

1. Belang van Internationale Manifestaties 

Mega-evenementen, door anderen internationale festivals, ‘meta-spectacles’, 

‘hallmark events’, ‘landmark events’ of ‘world festivals’ genoemd. We kunnen onder deze 

noemer sportbijeenkomsten, tuinfestivals, zangwedstrijden, kunstfestivals tot grote 

handelsbeurzen, prijsuitreikingen en wetenschappelijke congressen verstaan. De 

organisatoren bouwen verder op de voorgaande ervaringen van vorige festivals en op de 

praktijken van hiermee verbonden attracties zoals moderne pretparken. Pedagogie, familie-

georiënteerd entertainment en spektakel is de formule om een voldoende aantal bezoekers 

naar het festival te lokken.5

Er zijn drie hoofdtypes van festivals: Expo’s

 

6, de moderne Olympische Spelen en de 

Europese Steden van Cultuur7

Ze hebben vier belangrijke kenmerken gemeenschappelijk: Ten eerste zijn het 

grootschalige evenementen met een verlengde productiecyclus, en een beperkte periode die 

de hele levensgeschiedenis van het project omvat. Internationale festivals worden vaak 

geplaagd door financiële en logistieke problemen.  

. 

Ten tweede zijn het telkens terugkerende internationale festivals die gecontroleerd 

worden door instellingen met het alleenrecht om de gastnatie en stad te selecteren.8

                                                 

5 Gold J.R.; Gold M.M., 2005, p.4 

 Deze 

agentschappen hebben vaak een permanent secretariaat en een uitvoerend verantwoordelijke, 

of anders een algemene vergadering van afgevaardigden aangewezen door leden van de 

landen. Het organiserend orgaan onderzoekt de aanvragen van de kandidaat-gastheren, en 

6 De Internationale exposities ook gekend als de Great Exhibitions, Weltausstellungen, World’s Fairs, 
Exposition Universelles of eenvoudig Expo’s zijn een onderdeel van de festivals. 
7 De Europese Steden van Cultuur zal vanaf 2005 de Europese hoofdsteden van Cultuur worden zie ook Gold 
J.R.; Gold M.M., 2005, p.6 
8 Denk aan het Bureau International des Expositions in Parijs dat de evenementen die overeenstemmen met zijn 
criteria officiële goedkeuring geeft zie ook BIE bulletin 2003-2004 
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selecteert de winnende inzending.9 Eens toegekend ligt de hoofdverantwoordelijkheid van 

financieren en organiseren bij de gastheer.10

De toewijzingsprocedure van een internationale tentoonstelling is redelijk strikt 

gemodelleerd. De meedingende kandidaat-gastlanden leggen een voorstel van deelname aan 

een Expo voor aan de BIE (Bureau International des Expositions).

  

11

Ten derde zijn het uitzonderlijke gebeurtenissen in het leven van de stad. Het is niet 

evident als je als gaststad vanuit het niets een hele organisatie moet opstarten, mede omdat 

normaal gezien elke gaststad maar één keer mag verkozen worden.  

 Uit deze landen is 

slechts één land uitverkoren om het gastland van een expo te zijn, uit alle inzendingen die 

door de kandidaat-organiserende landen werden voorgelegd. Dit houdt in dat het gastland 

zich politiek, economisch en cultureel kan profileren. De gaststad wordt hierbij op de 

wereldkaart gebracht en zorgt voor nieuwe blijvende infrastructuur. Vaak worden er meer 

betrekkingen gecreëerd, maar enkel voor de duur van het evenement. 

Tenslotte kunnen ze allemaal met veel gemak verscheidene agenda’s 

vertegenwoordigen. De internationale exposities werden voorgesteld als universele 

bijeenkomstplaatsen maar hun verdere ontwikkeling werd gevormd door de rivaliteit van de 

Europese naties in tijden van industrialisering, koloniale expansie en het ideologisch conflict 

van de Koude Oorlog .12

Deze drie reeds genoemde festivals zijn mogelijkheden voor steden om 

infrastructurele verbeteringen te introduceren, hun culturele sector een boost te geven, 

toeristen aan te trekken, werkgelegenheid te creëren, verwaarloosde gebieden op te 

waarderen en punten te scoren boven hun rivalen. Internationale festiviteiten zijn aldus een 

zeer begeerde activiteit omdat het net die verschillende voordelen samenbundelt.
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9 Deze activiteit vraagt om meer transparantie omdat de beloningen die op het spel staan onvermijdelijk  
corruptie teweegbrengen. 
10 Gold J.R.; Gold M.M., 2005, pp.6-7 
11 De BIE kwam tot stand door een diplomatische internationale Conventie, getekend in Parijs in 1928. Zijn 
functie is het reguleren van de frequentie en kwaliteit van de exhibities die in haar bereik liggen. 
http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=214&m2=227 zie ook http://www.bie-paris.org 
12 Gold J.R.; Gold M.M., 2005, p.7 
13 Gold J.R.; Gold M.M., 2005, pp. 7,9 

http://www.bie-paris.org/main/index.php?p=214&m2=227�
http://www.bie-paris.org/�
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2. Wat is een Wereldtentoonstelling 

2.1. Definitie  

Een wereldtentoonstelling, internationaal kortweg bekend als Expo, is een 

internationale tentoonstelling waarop de deelnemende landen een beeld trachten te geven van 

hun nationale ontwikkelingen op economisch, sociaal, cultureel en technologische vlak. Een 

expo kan beschouwd worden als het ‘blootstellen’ of ‘blootgeven’ van de laatste technische 

en culturele nieuwigheden van de verscheidene deelnemende landen. Het idee van een 

mondiale expositie is een typisch product van het optimisme dat midden de 19de eeuw gold 

ten aanzien van de vooruitgang van de wereld. Wereldtentoonstellingen hadden (en hebben) 

als doel de internationale betrekkingen te bevorderen en het promoten van de nationale 

(doorgaans technische) verwezenlijkingen.14

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen internationale exposities en 

gespecialiseerde exposities. (zie bijlage 1) 

 

Gespecialiseerde exposities 

Gespecialiseerde exposities of International Recognised Exhibitions (vroeger 

categorie 2 of B of Specialised Exhibition) exposeren in de tijdspanne tussen twee 

International Registred Exhibitions door, met een maximale duur van drie maanden, waarbij 

over een maximale oppervlakte van 25 hectare kan beschikt worden. Er is steeds sprake van 

een specifieke activiteit, thema of wetenschapstak. Een voorbeeld hiervan is de Expo 2008 in 

Zaragoza die over een oppervlakte van 25 hectare beschikte en waarvan het thema ‘water en 

duurzame ontwikkeling’ was. Deze Spaanse expositie duurde van 14 juni tot en met 14 

september in het jaar 2008.15

                                                 

14 Volgens de definitie van J. Goldblatt ; K.S.Nelson, 2001(2), p.212 uit De Groote P., 2005, p.12 is een 
wereldtentoonstelling “an infrequently occuring celebration that typically showcases the latest or future 
advances in arts, culture and technology”. Dat een expo een onregelmatige viering zou zijn klopt echter niet, 
wereldexposities moeten iedere vijf jaar plaatshebben om aan de criteria vastgelegd door de BIE te voldoen. 
Voor het ondertekenen van de Conventie in 1928 hadden exposities wel op onregelmatige tijdstippen plaats./ 
Conventie van 1928 op Internationale Exhibities ontwikkelde de BIE en legde enkele simpele regels vast,  die 
het aantal exhibities dat gehouden kon worden beperkte en hun karakteristieken definieerde. Dit kwam doordat 
het aantal van deze evenementen vermeerderde en het duidelijk werd dat er enkele maatregelen nodig waren om 
de frequentie en kwaliteit van de exhibities te controleren. http://www.bie-
paris.org/main/index.php?p=214&m2=227 

 Voor mijn onderzoek zijn gespecialiseerde exposities minder 

15 http://www.milanoexpo-2015.com/?idp=71&lin=2/ tussen de wereldexpo van Aichi2005 en de naderende 
expo van Shangai 2010 door zie ook http://www.expozaragoza2008.be 

http://www.milanoexpo-2015.com/?idp=71&lin=2�
http://www.expozaragoza2008.be/�
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van belang, vandaar dat er  in deze scriptie vooral zal worden toegespitst op internationale 

exposities. 

Internationale exposities 

International Registred Exhibitions (vroeger categorie 1 of A of General Exhibition of 

World Exhibition of International Specialised Exhibition)16

2.2. Historiek 

 hebben elke vijf jaar plaats, duren 

maximum zes maanden, behandelen een algemener thema en zijn niet gelimiteerd in 

oppervlakte. Een voorbeeld hierbij is de Expositie van Aichi 2005, deze duurde van 25 maart 

tot en met 25 september, gespreid over een oppervlakte van 173 hectare met als thema: 

‘Nature’s Wisdom’. Allereerst volgt een verdere uitdieping van het begrip internationale 

expo’s.  

Wereldtentoonstellingen fungeerden aanvankelijk voornamelijk als publiek forum voor 

wetenschap, technologie, kunst en levensstijl. De eerste tentoonstellingen richtten zich dan 

ook voornamelijk op een publiek dat op de hoogte wilde zijn van de jongste ontwikkelingen op 

het gebied van wetenschap en technologie. Daarnaast was het ook het feest van de natiestaat: 

het was de plaats waar de staat zich als een eenheid affirmeerde en er zijn identiteit kon 

manifesteren.(Vande Walle W.F., 2006) De expo is dan ook eigenlijk een product van de 

industriële revolutie en vooruitgang. Elke expo was een uitstalraam voor de technologische 

en maatschappelijke (lees: sociale en culturele) vooruitgang, door deelnemende landen, 

organisaties en bedrijven voorgesteld in paviljoenen. Die paviljoenen waren veelal een 

architectonische reflectie).(De Groote P., 2006)17

2.3. Belang 

 

De invloed van deze gebeurtenis op cultureel vlak is dan ook vaak navenant. Deze 

invloed zien we bijvoorbeeld aan de stimulans die een wereldtentoonstelling geeft op het 

gebied van architectuur: vele paviljoenen zijn prestigieuze architecturale pareltjes die ook na 

het evenement een tastbare afdruk nalaten. Dezelfde invloed kan ook gezien worden aan de 

betekenis die ze had voor de beeldende kunst. Zo bijvoorbeeld in 1867 te Parijs, waar 

Westerse kunst en Japanse kunst voor het eerst met elkaar in contact kwamen. Dit betekende 

                                                 

16 De Groote P., 2006, p.28 
17 Zie ook Puente M., 2000, pp. 7-15, 168-169 
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een geweldige verruiming van hun ideeënwereld. Tijdens de 20ste eeuw zwakte de culturele 

functie echter in belang af. 18

 

 

2.4. Wereldtentoonstellingen als Mega-Evenementen 

Universele exposities = mega-evenementen 

Alvorens we ons verdiepen in de culturele voetafdruk die wereldtentoonstellingen met 

zich meebrengen, lijkt het ons eerst verstandig even stil te blijven staan bij internationale 

mega-evenementen in het algemeen. Volgens Maurice Roche zijn mega-evenementen (zoals 

wereldexposities)  

large-scale cultural (including commercial and sporting) events which have a dramatic 

character, mass popular appeal and international significance. They are typically organised 

by variable combinations of national governmental and international non-governmental 

organisations and thus can be said to be important elements in ‘official’ versions of public 

culture. (Roche M., 2000)  

Mega-evenementen kunnen in dit opzicht dus beschouwd worden als grote ‘parades’ 

en ‘shows’ van de moderne maatschappij.19

Dergelijke mega-evenementen, argumenteert Roche, voorzien de heersende elites van 

‘flagships’ en katalysatoren om hun visie op de gemeenschap en van de toekomst te 

promoten. Anderzijds, zo stelt Roche, zorgen dergelijke manifestaties ook bij gewone mensen 

voor mogelijkheden om zich aan te sluiten bij een collectieve identiteit.

 

20

Universele exposities worden volgens deze definitie als mega-evenementen 

beschouwd, internationale evenementen die om het even waar in de wereld kunnen doorgaan 

maar volgens een gelijklopend stramien uitgevoerd dienen te worden, en dit onafhankelijk 

van de plaatselijke cultuur of de politieke en economische systemen. Er zijn vier 

 

                                                 

18 Grote Winkler Prins, p. 472 
19 Roche M., 2000, p.1 
20 Roche M., 2000, kaft 
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evenementen waarop deze definitie van toepassing is: de Olympische Winter- en 

Zomerspelen, de Internationale Exposities en de Wereldbeker Voetbal (Ritchie 1984)21

Volgens de classificatie van de BIE behoort de Expositie Aichi onder de 

internationale gespecialiseerde exposities. De Internationale Exposities worden van de 

Mondiale Exposities onderscheiden door de bouw van de paviljoenen en door de frequentie 

van het evenement. De oppervlakte van de Expositie en het aantal deelnemers is erg 

belangrijk voor Internationale Exposities.

  

22

 

 

3. Relevantie van deelname en organisatie van Expo’s 

Niet relevantie van mega-evenementen  

In de late jaren ‘80 beschouwden verscheidene gespecialiseerde historici, sociologen 

en andere onderzoekers  

mega-events as demonstrably trivial, populist cultural ephemera, irrelevant to ‘the problems 

of the real world’ and ‘the big issues’ of the day, such as struggles in the contemporary 

period against war, class inequality, sexism, racism and xenophobia, and, conversely, 

struggles to promote peace, social injustice and citizenship and social inclusion. (Roche M., 

2000)  

Voor vele burgers van de moderne gemeenschappen waren deze evenementen echter 

wel tijdelijke ‘problemen van de echte wereld’ en leverden ze steeds periodieke brandpunten 

en zinnebeeldige uitdrukkingen, en arena’s voor debat en strijd in relatie met vele ‘grote 

kwesties’.23

Heropleving en belang van mega-evenementen 

  

Tegenwoordig krijgen mega-evenementen geleidelijk aan terug het hoge politieke en 

culturele profiel dat ze tot 1900 hadden, en ook sociologen kunnen niet langer hun belang 

ontkennen. De interesse van naties om mega-evenementen te verwerven en te organiseren 

rond het millennium en later, denk aan de ‘Millennium’ Expo in Groot-Brittannië, de 

                                                 

21 Markus Kurscheidt; Bernd Rahmann  (1999) in Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.4 zie ook De Groote P., 
2005, pp.20-28 
22 De Groote P., 2006, pp.12-19 
23 Roche M., 2000, pp.ix-xi· 
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wereldexpositie in Hannover en de Olympische Spelen in Sydney, die wijzen op een hoog 

eigentijds politiek profiel. De ambities om een globaal mega-evenement te ontvangen en te 

organiseren worden geassocieerd met een poging van een regerende partij van een land, denk 

aan Groot-Brittannië en Zuid-Afrika, om de politieke identiteit van de natie te vernieuwen en 

zijn pad van ontwikkeling te heroriënteren.24

Het belang van mega-evenementen voor naties in termen van hun eigen imago en 

plaats in de wereldgemeenschap in de vroege 21ste eeuw spreekt voor zich als we denken aan 

het feit dat een politicus zoals Nelson Mandela er voor koos zijn land verder te dienen door 

steun te verlenen in vergaderingen van internationale mega-evenementen zoals die voor de 

Wereldbeker 2006 en de Olympische spelen van 2008. Hij was er van overtuigd dat 

succesvolle internationale culturele activiteiten een positieve impact zouden hebben op het 

imago van het nieuwe Zuid-Afrika, zowel thuis als in het buitenland. Zo geschiedde ook toen 

Zuid-Afrika in 1995 de gastheer van de Rugby Union Wereldbeker werd, en vervolgens in 

eigen land wereldkampioen werd. De ernst waarmee belangrijke Internationale evenementen 

nu genomen worden, is te merken aan de rol die Tony Banks, Brits ex-minister van sport

 

25,  

toegewezen kreeg in 1999. Hij werd regeringsvertegenwoordiger in het Britse 

voorbereidende organisatiecomité dat een gooi deed naar de organisatie van de 

voetbalwereldbeker 2006. Dit toont aan dat dergelijke evenementen ook voor de politiek 

aantrekkelijk zijn.26

Relevantie van deelname aan expo’s 

 

Volgens Marc Verwilghen, ex-minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel 

en Wetenschapsbeleid, bestaan er vele communicatiemiddelen zoals televisie, internet en 

bibliotheken, om over de grote problemen waarmee we worden geconfronteerd te 

communiceren en te discussiëren. Toch kan je uit het aantal bezoekers aan de Expo’s afleiden 

dat het publiek nog steeds geïnteresseerd is in het lijfelijk ondervinden van deze problemen. 

Dit illustreert zich door de meer dan 30 miljoen bezoekers in Sevilla, 22 miljoen in Aichi en 

18 miljoen in Hannover, en dit over 6 maanden gespreid. Daarbij dienen expo’s volgens Marc 

Verwilghen alsook onze culturele eigenheden en producten te promoten. Op die manier 

kunnen nieuwe commerciële contacten worden aangeknoopt en bestaande relaties 

                                                 

24 Roche M., 2000, pp.ix-xi 
25 Minister van sport van 1997 tot 1999 
26 Roche M., 2000, pp. x-xi 
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geïntensifieerd. Toch is het niet mogelijk zomaar door afweging van pro’s en contra’s expo’s 

te weten komen wat de resultaten van de deelname van ons land aan de jongste 

wereldtentoonstelling, Expo 2005 Aichi, waren.27

Voordelen van deelname aan Universele Exposities zijn onder andere: 

 (zie bijlage2) 

Uitwerking van het wegennet en de synergie, gevolgen voor de opleiding, 

commercieel, toeristisch en cultureel uitstalraam, versterking van het imago van België en 

zijn producten in of naar het organiserend land toe, de motivatie van de lokale medewerkers 

onderhouden, nieuwe producten op de markt van het gastland introduceren, duurzame 

ontwikkeling van een dorp of regio promoten, het wetenschappelijke onderzoek en de 

vernieuwing stimuleren, bilaterale investeringen stimuleren, academische en socioculturele 

uitwisselingen stimuleren, opvoeding van het publiek, verspreiding van informatie ( vooral 

over de wetenschappelijke en technologische vooruitgang, over de cultuur, enz., …)  

Voordelen van niet deelnemen aan Universele Exposities zijn onder andere: 

Het vermijden van een slechte reputatie te wijten aan een mislukte deelname, het 

vermijden van negatieve reacties van lokale ondernemingen met betrekking tot de nieuwe 

concurrentie, budgettaire besparingen, risico’s van misverstanden tussen het gastland en het 

deelnemend land vermijden. 

Risico’s van deelname aan Universele Exposities zijn onder andere: 

Het slecht inschatten van de kosten en onder productiviteit van het gebruik van de 

toegekende budgetten, het risico om een slecht imago van het land te geven door een slechte 

presentatie van het paviljoen, de return kan voor sommige ondernemingen zwak zijn met 

betrekking tot de investering.  

Risico’s van het niet deelnemen aan Universele Exposities zijn onder andere: 

Het verzwakken van de diplomatische relaties, de miskenning van ons land op 

internationaal gebied, eventuele positieve gevolgen op de werkgelegenheid en het inkomen 

missen.28

Verdere afwegingen voor deelname aan Expo’s 

 

                                                 

27 Verwilghen M., 2006, p.3 
28 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p. 6 
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 Het aantal bezoekers op een Expositie blijft constant en is des te belangrijker als de 

expo georganiseerd is in een niet-westers land, dit ondanks de snelle ontwikkeling van de 

communicatiemiddelen. Bepalende elementen om deel te nemen aan een Expositie zijn de 

nieuwsgierigheid naar andere culturen toe en het verlangen om deze beter te leren kennen. 

Verder kan een land zich positief profileren ten opzichte van verder ontwikkelde regio’s, wat 

de ontwikkeling op de internationale scène alleen maar kan bestendigen. Hierdoor heeft een 

land er alle belang bij om deel te nemen aan een expositie. Bij België speelt er door zijn 

jarenlange participatie aan de Universele Exposities ook een historisch element dat zijn keuze 

om deel te nemen bepaalt.29

De elementen die een deelname bepalen, uitgezonderd de economische, zijn 

relationeel, politiek en sociocultureel, namelijk: 

  

Het promoten van economische en commerciële uitwisselingen, het toerisme voor 

eigen land ontwikkelen door bezoekers de cultuur en de landschappen te laten ontdekken, het 

imago van het land promoten door de sterke punten te benadrukken, bijvoorbeeld van 

technologische of culturele orde, de politieke en diplomatieke relaties met het gastland 

verzekeren, van een specifiek thema profiteren om in het bijzonder een sterke sector van zijn 

economie of een specifiek evenement te promoten, deelnemen aan de opvoeding van de 

gemeenschap door een betere kennis van de andere of nog meer via de promotie van culturele 

uitwisselingen.30

Er zijn ook elementen die de niet-deelname bepalen, namelijk: 

 

De kost van de deelname, de zwakte van de verwachtte return, de moeilijkheidsgraad 

van de organisatie van het evenement, het missen van duidelijke resultaten van de 

voorafgaande edities. 

Positieve en negatieve effecten 

De directe positieve effecten van een wereldtentoonstelling zijn die op inkomen en 

tewerkstelling (vooral in bouw en infrastructuurwerken zoals stations, wegen, luchthavens, 

bruggen, paviljoens, hotels, …), niet alleen voor de gaststad, maar ook voor de regio (zoals 

Andalusië n.a.v. Expo 1992). Ook is er een (minder zichtbare) grote impact op cultuur, 

                                                 

29 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.6  
30 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.7 
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wetenschap, technologie, communicatie, toerisme en mobiliteit. Er konden urbane 

ontwikkelingsplannen bij recente expo’s doorgevoerd worden. De MICE31 getuigden meestal 

van een sterke groei. Een positief effect is bijvoorbeeld dat Brussel in 1958 ‘s werelds meest 

belangrijke internationale congresstad werd en achteraf ook aan de top bleef staan, na 

Parijs.32

De negatieve aspecten zijn prijsstijgingen bij bijvoorbeeld horeca en vastgoedzaken, 

(de hotels verhogen hun huurprijzen, de restaurants buiten het hele gebeuren uit). Zo ook 

mobiliteitsproblemen (meer files) en schade aan het milieu, hoewel op de expo van Aichi 

geprobeerd werd alle materialen te recycleren en het terrein te herbeplanten na afloop. Er kan 

sprake zijn van een post-expo-depressie, aangezien een expo slechts tijdelijk is in tijd en 

ruimte. Vaak zorgden Expo’s ook voor een financiële put voor zowel de gaststeden als de 

deelnemende landen.

 

33

Hannover 2000

  

34

Waarom was Hannover 2000,in Duitsland een financiële dip en Aichi een financiële 

overwinning? Een eerste verklaring kan gezocht worden bij de locatie. Hannover is een 

arbeidersstad, een industriestad. Speciaal voor het expo-evenement hadden de organisatoren 

dorpen en steden gebouwd, maar na het einde van het evenement bleef de interesse om er 

verder in te investeren uit. Japan is altijd al een grote consumentenmaatschappij geweest, 

waar consumenten er altijd op uit zijn de nieuwste dingen uit te proberen. 

 was een financiële flop, zowel voor het organiserend land als voor 

de deelnemende landen, door het tekort aan bezoekers. Het financieel verlies van een expo 

speelt een belangrijke rol bij het al dan niet relevant vinden van verdere deelname aan, of 

organisatie van een exposities. Daarom is het belangrijk dat hier verder onderzocht wordt hoe 

dat eigenlijk komt. Waarom er zo weinig belangstelling in deze expo was wordt hieronder 

ook verder beschreven. 

Wanneer men bedenkt dat het toeristische bestedingspatroon voor Japanners kan oplopen tot 

250 à 300 euro per dag en dat 4 miljoen van en werden uitgenodigd België te bezoeken, dan 

                                                 

31 Meetings, Incentives, Conferences & Exhibitions 
32 De Groote P., 2006, p.28 
33 De Groote P., 2006, pp.28-29 
34 http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dst31102000_036 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dst31102000_036�
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kan men terecht hopen dat de resultaten, alleen al op dit vlak, de investeringen overtreffen. 

(R. Gillet, Brussel).35

Hun inkomen ligt hoger dan die van de doorsnee Europeaan, daarom kunnen 

Japanners meer geld uitgeven in het buitenland. Anderzijds was het publiek in Hannover 

misschien ook niet zo enthousiast om een expo te bezichtigen als de Japanners. Japan is op 

gebied van technologie ook altijd veel vooruitstrevender geweest, waardoor deelnemen aan 

een expo een must is. Gastheer van een expo zijn was heel erg belangrijk voor een land als 

Japan omdat het zich op die manier beter kon manifesteren als een deel van het Westen. 

  

In 2000 was er een internationale expositie in Hannover36 (Duitsland) die 

goedgekeurd was door de BIE. Daarnaast waren er de Olympische spelen in Sydney 

(Australië), en een negenstedenversie van het Europese Steden van Cultuurprogramma. 

Verder waren er nog festivals in alle vormen maten en voor verschillende duur georganiseerd. 

Ze konden elk als ‘Millennium evenement’ gezien worden en waren gemaakt om voordeel te 

halen uit de peinzende aard van de tijd.37

Internet en kosten van overtuiging voor deelname 

 Deze overweldigende concurrentie zorgde bijgevolg 

voor een mindere opkomst op de Expo in Hannover.  

Vandaag de dag kan men van thuis uit een grote hoeveelheid aan informatie 

verzamelen over een regio en wordt het dus minder evident om hiervoor naar een expositie te 

reizen. Daardoor is de informatieve functie van zulke exposities een stuk minder evident. De 

deelnemende landen mogen bijgevolg niet meer op een eenvoudig ogende wijze informatie 

meer verstrekken, en zijn hierdoor genoodzaakt een creatieve en originele presentatie van het 

land te ontwerpen. De kosten van de deelname zijn flink gestegen doordat de bezoekers 

overtuigd moeten worden om te reizen en doordat het om innovaties op technologisch, 

architecturaal, design en cultureel vlak gaat.38

Nut van deelname aan een expositie 

 

                                                 

35 Commissariaat van België voor Expo 2008 Zaragoza, 2009, p.6 
36 Montréal 1967, Osaka 1970, Vancouver 1986, Sevilla 1992, Taejon 1993, Lissabon 1998, Hannover 2000 en 
de meest succesvolle in Aichi 2005 zijn de recentste Belgische deelnames aan Expo’s in het buitenland. 
Nothomb P.; De Groote P., 2006, pp.21,29 
37 Gold J.R.; Gold M.M., 2005, pp.248-9  
38 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.1 
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Waarom is het nu nuttig om deel de te nemen aan een expositie? Ieder deelnemend 

land heeft zijn eigen doelstellingen. Deze doeleinden zijn afhankelijk van de economische en 

diplomatische relaties van elk deelnemend land met het gastland (of -stad), en hangen ook af 

van de capaciteit en de noodzaak om aan zijn imago naar het buitenland toe te werken. Op 

deze manier kunnen deelnemers de economische en commerciële uitwisselingen promoten, 

het toerisme in eigen land ontwikkelen door hen hun cultuur en landschappen te laten 

ontdekken, het imago van het land promoten door zijn sterke punten te benadrukken 

(bijvoorbeeld van technologische of culturele orde), de politieke en diplomatieke relaties met 

het gastland kunnen verzekeren, van een speciaal thema profiteren om zo een sterke sector 

van zijn economie of een specifiek evenement te promoten, door een betere kennis van de 

andere of door de promotie van culturele uitwisselingen deelnemen aan het onderwijs van de 

andere gemeenschappen.39

Motieven van deelname aan een expositie 

 

Het promoten van het imago en de industrie is één van de hoofdmotivaties gebleven 

om deel te nemen aan een expositie, waar in vergelijking met vroeger het doel was om de 

verschillende industriële evoluties van naties te vergelijken. Enkel al op de plaats van de 

expositie aanwezig zijn betekende dat het land iets te tonen had, en dat ze bij de (gesloten) 

cirkel van de geïndustrialiseerde landen behoorde. De noodzaak en het belang om deel te 

nemen aan deze expositie was bijgevolg evident. Het was ook een motivatie om zich te laten 

herkennen op de internationale scene en de bevolking van de buurlanden te sensibiliseren en 

zo een maximum aan informatie over politiek, cultuur en de typische producten van het land 

te verspreiden.40

Relevantie van organisatie van expo’s in België 

  

Hieronder wordt verklaard waarom Expo’s georganiseerd worden in Belgie. Volgens 

Greenhalgh gebruikte België expo’s om de problemen omtrent de etnische en nationalistische 

spanningen die een onvermijdelijk gevolg waren van zijn geografische en demografische 

toestand, op te lossen. Antwerpen, Brussel, Gent en Luik hielden expo’s die speciale 

aandacht schonken aan de relatie van de regio’s met de staat als geheel. Ook werden ze 

                                                 

39 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.ii 
40 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.1 
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gebruikt om de mogelijkheden van vernieuwingen in de industrie te onderzoeken en om 

contacten voor de export te leggen. Wellicht waren ze een ultieme vorm van citymarketing.41

Positieve deelname voor Belgisch paviljoen besluitvorming 

 

Het is interessant voor België om in de toekomst deel te nemen aan internationale en 

universele tentoonstellingen – georganiseerd door het Bureau International des Expositions 

(BIE) in Parijs, omdat er een heropleving aan de gang is van de Expo’s nadat men op het eind 

van de 20ste eeuw het einde van de Expo’s voorspelde. Dat kunnen we afleiden uit het recente 

succes van Aichi 2005 in Japan dat als thema ‘Nature’s Wisdom’ of ‘Wijsheid van de 

Natuur’ had. In totaal kwamen er 22,1 miljoen bezoekers in plaats van de voorspelde 15 

miljoen. Ook was het aantal bezoekers aan het Belgisch Paviljoen zelf heel hoog (ongeveer 

vier miljoen). Vooral de waardering voor de inhoudelijke en de commerciële aspecten (zoals 

de winkel en de horeca) scoorden zeer goed. Het Belgisch paviljoen in Aichi kon het beeld 

van ons land versterken en diversifiëren door zich thematisch te presenteren als een federaal 

land met een unieke verscheidenheid, gebaseerd op coherente symbiose van de 

Gemeenschappen en Gewesten.42

Oppositie tegen de  deelname en/of organisatie van expo’s 

  

De oppositie tegen de organisatie van de Expo 2005Aichi kwam uit Japanse 

ecologische hoek. Hierop hebben de organisatoren hun bouwprogramma aangepast. 

Naderhand werd het merendeel van de paviljoenen afgebroken en het gebied werd in zijn 

oorspronkelijke toestand hersteld. Enkel de Japanse tuin is nog overgebleven van het hele 

expogebeuren. Een algemene tendens op de expo’s is dat naast de aanwezigheid van de naties 

ook een ruimere plaats ingeruimd wordt voor wat men de ‘civil society’ noemt. Dit gebeurde 

ook bij Expo Aichi, de NGO’s kregen een ruime plaats toebedeeld als resultaat van de 

opposities. 

De tegenkanting tegen de deelname van België aan de expositie in Japan van 2005 

kwam uit Vlaanderen. Deze tendens gaat al terug tot op de tentoonstelling in Lissabon, waar 

de flaminganten binnen de Vlaamse regering liefst buiten de Belgische context aan de expo’s 

zouden willen deelnemen. Vermits dit niet mogelijk is trachtten ze zoveel mogelijk de 

deelnames te blokkeren. In de periode die voorafging aan de voorbereiding van de 
                                                 

41  Pas J., 2008, pp.27-31  
42 De Groote P., 2006, p.27 
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wereldtentoonstelling in Aichi was dat ook het geval. De budgettering op federaal vlak werd 

bijna een jaar geblokkeerd doordat Spirit-minister Paul Van Grembergen43

Hieruit kan je afleiden dat niet enkel deelnemen belangrijk is voor de politieke, 

culturele en economische relaties, maar ook niet deelnemen kan evengoed politieke, 

economische en culturele consequenties hebben.

 dwars lag. Op een 

bepaald moment is het Belgisch commissariaat naar de voorzitter van Toyota België gestapt 

om deze situatie uit te klaren. De autogigant was immers de grote promotor van Expo Aichi. 

De timing van dit bezoek was niet toevallig. Op dat eigenste moment overwoog Toyota 

onderdelen van haar Europese activiteiten van Londen naar Vlaanderen over te brengen. 

Nadat de top van Toyota België een brief schreef naar de voorzitter van de Vlaamse Regering 

kon het dossier omtrent de Belgische deelname gedeblokkeerd worden.  

44

4. Historische omkadering van de Expo’s 

 

Sporen  van grote internationale samenkomsten werden teruggevonden in India, 

China, de Arabische wereld en zelfs in zwart- Afrika. Tijdens de Antieke Oudheid in 

Griekenland, waar grote commerciële bijeenkomsten het gevolg waren van religieuze 

feesten45 of Panhelleense Spelen46. Grootschalige markten hadden plaats in grote steden aan 

de kruising van hoofdwegen. Deze markten waren een plaats om nieuwe ideeën, producten, 

vaardigheden uit te wisselen en te vergelijken.47 Deze kunnen de voorlopers van de exposities 

genoemd worden. De vroege moderne oorsprong van het internationale expogenre liggen 

hoofdzakelijk in Frankrijk. De Franse regering sponsorde tentoonstellingen van goederen in 

Parijs, reeds in 1798.48

Volgens het boek Cities of Culture wordt de geschiedenis van de Expo’s vanaf het 

ontstaan in 1851 in twee periodes verdeeld: de eerste periode van 1851/1853 tot 1939 en de 

 

                                                 

43 Hij vond de formule volledig achterhaald en vreesde dat Vlaanderen financieel moet opdraaien voor een 
federale deelname, de deelname aan de vorige expo’s in Lissabon en Hannover gaven een geringe ‘return’, maar 
zeker geen geringe factuur.  
44 Hier gebaseerd op de informatie gegeven door Boesmans. A via email op 15 juli 2009 zie ook 
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=gi45ttol zie ook  
http://www.hbvl.be/Archief/guid/wereldtentoonstelling-japan-viert-vlaamse-dag.aspx?artikel=0976292d-5dab-
49d5-ad79-47fa2186238a zie ook http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=dst23012003_052 zie 
ook http://www.revuedepresse.be/recherche/detailS.asp?revpres_id=989  
45 Van den Abeele E., 2006, p.24 
46 Finley M.I.; Pleket H.W, 1975, p.16/ atletiekspelen in Delfi, Korinthe(Corinthië) of Olympia(deel van district 
Elis) (Milete, Athene, Korinthe, Syracuse groeiden uit tot echte stedelijke centra) 
47 http://www.bie-paris.org/ 
48 Gold J. R.; Gold M.M., 2005, p.44 

http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=gi45ttol�
http://www.hbvl.be/Archief/guid/wereldtentoonstelling-japan-viert-vlaamse-dag.aspx?artikel=0976292d-5dab-49d5-ad79-47fa2186238a�
http://www.hbvl.be/Archief/guid/wereldtentoonstelling-japan-viert-vlaamse-dag.aspx?artikel=0976292d-5dab-49d5-ad79-47fa2186238a�
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tweede periode van 1958 tot 1998. Tenslotte onderscheiden we zelf ook nog een derde 

periode, namelijk die lopende van 1998 tot het heden. In de eerste periode waren de 

organiserende landen allemaal Westerse mogendheden. De tweede periode wordt gekenmerkt 

door de intrede van niet-westerse mogendheden, in casu Japan, tot het Expo-gebeuren. Ook 

het thema veranderde: tot 1939 participeerden enkel geïndustrialiseerde landen, maar door de 

Koude Oorlog, met zijn nucleaire dreiging, werden technologische en wetenschappelijke 

ontwikkelingen als maar meer en meer in vraag gesteld.49

Midden de 19de eeuw gold er een optimisme ten aanzien van de vooruitgang van de 

wereld, de wereldtentoonstelling is hiervan een typisch product. De eerste echte expo begon 

met “The Great Exhibition of the Works of Industry of All Nations”, “De Grote 

Tentoonstelling van Londen”, “1851 Crystal Palace Expo” die plaatshad in het landmark 

Crystal Palace in Hyde Park in Londen op aanvraag van koningin Victoria’s echtgenoot, prins 

Albert

 (zie bijlage 3) 

50. De expo opende de deuren op 1 mei 1851 en liep tot 11 oktober 1851. Er namen 28 

landen deel die verscheidene producten van nijverheid en kunst exposeerden. Het concept 

‘wereldtentoonstelling’ was aldus geboren. Vanaf dan volgden er meer dan 70 internationale 

of universele tentoonstellingen (of expo’s), waaronder de “Exposition Universelle des 

produits de l'Agriculture, de l'Industrie et des Beaux-Arts de Paris 1855”51

Tot 1873 werd tentoongesteld in één uniek gebouw (vgl. met het beroemde -intussen 

verdwenen- Crystal Palace in Londen 1851), bijgevolg waren de exposities oorspronkelijk 

intra-muros gelokaliseerd. Vanaf Wenen 1873 werden de exposities vooral extra-muros 

gelokaliseerd en kregen later na de Expo vaak een andere functie zoals een wetenschapspark 

(bijvoorbeeld La Cartuja in Sevilla 1992) of een multifunctionele geürbaniseerde zone (zoals 

het Parque das Nações in Lissabon 1998).

 de eerste was van 

de vele exposities gehouden in Parijs. Deze Parijse expositie had al meer de structuur van de 

later door de BIE vastgelegde normen voor een Internationale expositie. De expositie duurde 

namelijk zes maanden, van 15 mei tot en met 15 november 1855. Dit wel al vier jaar na de 

eerste expo, wat niet volgens de regels van de BIE is. Die bepaalde sinds de conventie van 

1928 dat universele exposities pas om de vijf jaar mochten plaatshebben. 
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49 Gold J. R.; Gold M.M., 2005, pp. 3-4 

 

50 Grote Winkler Prins, 1990-1993, p.274 
51 http://www.expomuseum.com/ 
52 De Groote P., 2006, p.28 
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Om de wildgroei van expo’s tegen te gaan werd het BIE - waarvan België een 

stichtend lid is - opgericht. Zij bepaalt sinds 22 november 1928 met een Conventie de regels 

en de organisatie van de wereldtentoonstellingen. Het BIE verdeelt de exposities in twee 

categorieën: de zogenaamde International Registred Exhibitions (vroeger categorie 1 of A of 

General Exhibition of World Exhibition of International Specialised Exhibition) en de 

International Recognised Exhibitions ( vroeger categorie 2 of B of Specialised Exhibition).53

 

 

4.1. België 

België is, samen met Frankrijk en de Verenigde Staten, het land dat het vaakst zijn 

imago aan de Wereldtentoonstellingen heeft gekoppeld sinds het vroegste begin daarvan 

(1851). Niet minder dan elf Wereld- en/of Internationale Tentoonstellingen werden tussen 

1885 en 1985 op Belgisch grondgebied gehouden: in Brussel, Antwerpen, Luik en Gent. De 

allereerste in ons land vond plaats in Antwerpen, in 188554. Op de ‘officiële lijst’ van erkende 

wereldtentoonstellingen van de BIE (Bureau International des Expositions) staan Brussel 

1897, Luik 1905, Gent 1913 en Brussel55 195856

Een historisch overzicht van de expo’s in België: 

. 

1885 Antwerpen Wereld– en Internationale Tentoonstelling 

1888 Brussel Wetenschap- en Industrietentoonstelling 

1894 Antwerpen Wereldtentoonstelling 

1897 Brussel Wereldtentoonstelling 

1905 Luik Internationale tentoonstelling 

1910 Brussel Wereldtentoonstelling “ De Nieuwe Mens” 

1913 Gent Wereld- en Internationale Tentoonstelling 

1930 Antwerpen Internationale Tentoonstelling 

1930 Luik Internationale Tentoonstelling 

1935 Brussel Wereldtentoonstelling “ Vrede tussen de rassen” 

1958 Brussel Wereldtentoonstelling “ Een menselijker wereld” 

 

                                                 

53 De Groote P., 2006, p.28 zie ook BIE bulletin 2002-2003 zie ook http://www.bie-paris.org 
54 Verwilghen M., Nothomb P., De Groote P., 2006, pp.3,21,29 
55 In 2008 was het net 50 jaar geleden dat die georganiseerd was 
56 Pas J.,2008, pp.27-31 

http://www.bie-paris.org/�
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België zag onder invloed van de eerste Londense tentoonstelling en een bezoek aan de 

wereldtentoonstelling van Amsterdam 1883 in dat het als commerciële, industriële en 

koloniale mogendheid niet kon achterblijven. Bijgevolg werd in 1885 de eerste expo op 

Belgisch grondgebied georganiseerd. Aanleiding waren de grote infrastructuurwerken die 

Antwerpen zouden omvormen tot de moderne metropool van het jonge België.57 In 1894 wou 

Brussel evenwel een expo organiseren, maar de minister van financiën gaf het alleenrecht om 

de expo te huisvesten aan Antwerpen omdat die in een Congolese sectie voorzag. Een andere 

heel populaire attractie op de Expositie van 1894 was het 'Oud Antwerpen'. Op de 

wereldtentoonstelling van Brussel 1910 was er een luchtschip ‘Ville de Bruxelles’ te 

bezichtigen. De belangstelling voor de Expo wordt aangetoond door het bezoek van de 

Koninklijke familie van de expo van Gent in 1913 waarbij Koning Albert I er een standbeeld 

inhuldigde ter ere van de schilder Jan Van Eyck.58

In 1930 werd het 100-jarig bestaan van België gevierd en dit kon niet beter dan met 

een wereldtentoonstelling om aan te tonen in binnen -en buitenland wat voor een welvarende 

natie België wel niet was. Vanaf 1920 streden Brussel, Antwerpen en Luik om de gaststad 

van dit evenement te zijn. De regering besloot dat Luik en Antwerpen elk een deel van deze 

tentoonstelling over handel, koloniën, zeevaart en Vlaamse kunst mochten organiseren en dat 

Brussel als volgende aan de beurt was.

 Hiermee profileerde Belgie zich niet 

alleen als een moderne natie, maar ook als culturele mogendheid. 

59Op de tentoonstelling van Antwerpen van 1930 

woonden Koning Albert I, koningin Elisabeth, prins Leopold en prinses Astrid er de officiële 

inhuldiging bij. De tentoonstelling werd vooral gebruikt om Belgisch Kongo voor te stellen 

en er was een ‘Oud België’ aanwezig. Op de expo van Luik werd een optocht met vlaggen 

gehouden en historische praalwagens in het centrum van de stad en achteraf op de site. 

Minister Heyman en de Spaanse ambassadeur bezochten het Spaans Paviljoen.60

Koning Leopold III en koningin Astrid openden de wereldtentoonstelling op 26 april 

1935 van Brussel. We treffen er modernistische paviljoenen en folkloristische steegjes van 

‘Oud Brussel’ aan.
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57 Laureys D.; Migom S., 2005, pp.7-9 

 

58 Martens E., 2008, pp.5-9 
59 Laureys D.; Migom S., 2005, pp.7-9 
60 Martens E., 2008, pp.5-9 zie ook Nauwelaerts M., 1993 
61 Martens E., 2008, pp.5-9 
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De Wereldtentoonstelling van 1958 in Brussel was de eerste expo die na 18 jaar 

stopzetten van de organisatie van expo’s door de Tweede Wereldoorlog werd georganiseerd, 

en moet worden gezien als een van de belangrijkste evenementen van dit type. De expo van 

Brussel werd een succes omdat de stad in het jaar 1958 eveneens de hoofdstad van Europa 

werd.62 Zoals de Eiffeltoren voor de “Exposition Universelle” van 1889 en de Space Needle 

voor Seattle 1962 de beeldscheppende symbolen waren, zo was het Atomium dat voor België 

in 1958.63 Zo blijkt het dat veel expo’s een groot en architectonisch experimenteel monument 

achterlaten om aan de voorbije expo herinnerd te worden. Het thema van de expo van 1958 

was: ‘Voor een menselijkere wereld’ waar de kleurentelevisie en de spoetnik64 werden 

tentoongesteld. Er namen 42 landen aan deel en er waren 41,5 miljoen bezoekers. Door deze 

Expo werd Brussel één van de eerste Europese hoofdsteden met stadssnelwegen en één van 

de grootste internationale centra van de wereld. Deze expo speelde ook een belangrijke rol in 

de geschiedenis van Afrika, door de emancipatie van Kongo te stimuleren.65

 

 

4.2. Japan 

Toen Japan haar grenzen opende stegen de mogelijkheden voor de Europeanen om 

Japanse kunst te ervaren enorm. Japanse cultuur werd modieus in de jaren 1860 door de 

Internationale Expo in Londen in 1862, waarbij Sir Rutherford Alcock, Britse minister voor 

Japan, voor de eerste keer een grote hoeveelheid van Japanse producten tentoonstelde. Japan 

was voor het eerst officieel aanwezig op de universele tentoonstelling van 1867 (Edo periode) 

(江戸時代) met drie vertegenwoordigingen: het Tokugawa Bakufu (徳川幕府) (De regering 

van de Shogun), het leengoed van Satsuma en dat van Saga (feodale heren van Satsuma en 

Saga)66. Hier stelden ze vooral decoratieve kunsten tentoon en konden bezoekers er een 

traditioneel huis bezichtigen bij wijze van showcase voor het Japanse dagelijkse leven. 

Officieel nam de Meiji(明治) regering voor het eerst deel aan de Weltausstellung van Wenen 

in 1873, na de Meiji(明治) Restauratie, waar je toegepaste kunsten kon bewonderen.67

                                                 

62 Nothomb P.,2006, p.21 zie ook Lauwers H., 2008, p.292 

 De 

63 http://www.expomuseum.com/2005/ zie ook Puente M., 2000, pp. 7-15, 168-169  
64 Een ruimtevaartprogramma. Een spoetnik programma was een serie van robotachtige ruimtetuig 
missie(onbemande ruimtevluchten) gelanceerde door de Russen/replica van eerste kunstmatige satelliet, 
Spoetnik 1 
65 Nothomb P., 2005, p.21 zie ook Kint J.; Stuyck J., 2008 
66 echter als privé handelaars 
67 Yôko Takagi, 2005, pp.192-193 

http://www.expomuseum.com/2005/�
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Japanse kunsten en de term Japonisme (Door Philippe Burty bedacht in 1972) werden 

befaamd op de Exposition Universelle van 1878 te Parijs.68 De eerste keer dat Japan officieel 

aanwezig was op een Wereldexpositie, gehouden in België, was op de wereldtentoonstelling 

van Luik in 1905 waar het Japanse producten wou promoten.69

Een historisch overzicht van de expo’s in Japan: 

 

1970: Expo ’70, Ôsaka 

1975: Okinawa 

1985: Tsukuba 

2005: Expo 2005 Aichi, Seto 

 

Eén jaar voor de Olympische spelen van Tôkyô, in 1963, begon men met de plannen 

voor de Ôsaka expo in 1970. In oktober ’63 werd de BIE in Parijs verzocht om het plan goed 

te keuren voor een internationale expositie in Japan. Na de goedkeuring begon de Japanse 

regering met het plannen van de Expo als een nationaal project volgend op de Olympische 

Spelen in Tôkyô.70 Met het thema ‘Progress and harmony for mankind’ ging de expo in de 

Senri Hills van Ôsaka van start op 15 maart tot 13 september in 1970. Verspreid over een 

oppervlakte van 350 hectare en met een bezoekersaantal van 64,2 miljoen en 38 deelnemende 

landen. Hoofdarchitect was Kenzō Tange71 (健三丹下)met als nieuwigheid opblaasbare 

gebouwen.72

De regering van Japan en Ryûkyû planden de organisatie van een internationale 

expositie over het thema de mens en de oceaan in Okinawa voor, tijdens en na de Ôsaka Expo 

in 1970. In 1969 was de organisatie van een expo al interessant voor de financiële wereld van 

Okinawa, pas daarna, in januari 1970, volgde het plan van het Ministerie van Internationale 

Handel en Industrie. Deze expo zou Okinawa moeten helpen bij het worden van een militaire, 

economische en culturele hoeksteen van het Verre Oosten en Zuidoost Azië.
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68 Vande Walle W.F., 2006, p.17 

 De Okinawa 

Oceaan Expo in 1975 leverde niet het gewenste bezoekersaantal op voor de economische 

69 Ryôju Sakurai, 2005, p.113  
70 Yoshimi Shunya, 2005, p.37 
71 http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=841 zie ook 
http://www.ktaweb.com/profile/en_index.html 
72 Mattie E., 1998, p.235-243 
73 Yoshimi Shunya, 2005, p.103 

http://www.architectenweb.nl/aweb/archipedia/archipedia.asp?ID=841�
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wereld van Okinawa, maar op het punt van imagebuilding en onderhoud van toeristische 

infrastructuur in Okinawa, verandering in het dagelijkse bewustzijn en vooral opwekken van 

de wens naar vlugge groei toonde de strategie om het een deel van de Ôsaka-expo te maken, 

grote resultaten.74

Men kan stellen dat de exhibities vanaf de jaren ’80, het tijdperk van de bubble 

economie, slaafse navolgers waren van de Ôsaka-expo, evenwel in een andere betekenis dan 

de Okinawa marine-expo. Alle populaire paviljoenen en expo-thema’s op de regionale en 

internationale exhibities van de jaren ’80 hadden iets te maken met wetenschap en techniek 

van de toekomst en ze lieten dit de bezoekers lichamelijk ervaren via de expositie van 

beelden. Eigenlijk waren de technieken van de exhibitie en het productiesysteem, de 

connecties tussen publiciteitsagentschappen en allerhande gebieden ten tijde van de Ôsaka 

wereldexpo als systeem vastgelegd, en vormde deze de ondersteuning voor de expoboom van 

de jaren tachtig.

  

75

De oorsprong van de Tsukuba wetenschaps- en technologie-expositie gaat heel ver 

terug, tot de jaren ’60. Verder dan de Ôsaka Expo zou je denken, maar het plan van deze 

begon in principe al in de jaren ’30, toen de Tôkyô Expo gepland was voor 1940, maar 

uiteindelijk niet doorging door de oorlog.

  

76 De nieuwste technologische vooruitgang waren 

de robotten op de expo van Tsukuba in 1985. De Wetenschap- en Technologische Wereld 

Expo in Tsukuba in 1985 werd bezocht door koning Boudewijn, die heel erg in wetenschap 

en technologie geïnteresseerd was. De koning was vergezeld van Prins Philippe en Minister 

van Wetenschap Maystadt en werd begeleid door de Comissionaris Generaal Chabret. Hij 

bezocht het Belgisch paviljoen, het paviljoen van robotmaker Fujitsu, TDK, Kuruma 

paviljoen, Sony die zijn Jumbo-Tronscherm toonde, het drijvende trein project van HSST, 

Toshiba en NTT.77

Expo 2005 Aichi was de eerst Wereldtentoonstelling van de 21ste eeuw in Azië. De 

expo was ook de tweede wereldtentoonstelling in Azië na Expo ’70 Ôsaka.
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74 Yoshimi Shunya, 2005 ,pp.16-22 

 Nagoya verloor 

het opbod om de Olympische Spelen te organiseren in 1981 van Seoel. Dit verlies woog 

zwaar door. Uiteindelijk verkreeg Aichi in ’97 de rechten om een expo te organiseren in een 

75 Yoshimi Shunya, 2005, pp.16-22 
76 Yoshimi Shunya, 2005, p.151 
77 He Dehennin H., 2005, p.325 zie ook Titulaer, C., 1991, p.48-53 
78 Vande Walle W., 2006, p.9 
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algemene vergadering met de BIE. Het Expo Aichi plan had origineel een nogal 

gedemodeerd ontwikkelingsdoel. Men wou met de Aichi expo zich loskoppelen van de 

resterende invloed van de ‘Ôsaka expo = droom van vlugge groei’, maar hoe dan ook bleek 

de Aichi Expo in veel opzichten niet vernieuwend. 

Aichi werd als site van de tentoonstelling gekozen omdat deze regio al sinds oudsher 

steeds in de schaduw  van Tokyo en de Kansai-regio stond. Om er onderuit te komen, 

probeerden men via deze tentoonstelling, Nagoya en de omliggende regio op de kaart te 

zetten. Om dit te kunnen verwezenlijken speelden ze hun grote troef uit, Toyota, een groot 

bedrijf dat tevens van internationaal prestige geniet.79

Totnogtoe  organiseerde Japan vier Expo’s. In vergelijking met veel landen lijkt dit 

veel, maar in vergelijking met België is dit toch beduidend minder. Ook valt op dat Japan hier 

pas vanaf de jaren ’70 mee begint. Rond die periode kon Japan zich namelijk eindelijk 

profileren als een westerse macht en niet meer als een onderontwikkelde staat. Japan had 100 

jaar geleden net zijn grenzen opengesteld aan Europa. Daarvoor heerste er een ‘anti-

foreigner’ beleid

  

80. Dit zorgde ervoor dat Japan afgesneden werd van alle contact met de 

buitenwereld en er sedert 1640 in Japan geen buitenlanders meer waren, op enkele verbannen 

Chinezen en Nederlanders op een eiland (Deshima) na. Eens de sakoku(鎖国) of “period of 

isolation” werd opgegeven door Perry81, begon Japan langzaam te groeien op technologisch, 

economisch en politiek vlak.82

Japan is niet altijd een internationale voorloper geweest. Na de openstelling van de 

grenzen in de 19de eeuw werd, het geconfronteerd met de veruit superieure politieke, 

economische en culturele organisaties van de expansieve Westerse machten. Ongeveer 50 

jaar na zijn verplichte internationalisering versloeg het China (1894-1895)

 In 1970 werd Japan het gastland voor de expo in Ôsaka. Door 

zijn geïsoleerde ligging heeft Japan nu nog steeds de drang om heel veel bij te leren over 

andere landen. 

83 en Rusland 

(1904-1905)84

                                                 

79 Vande Walle W.F., 2006, p.9 

. Japan kreeg de status van internationale macht vlak voor de eerste 

80 deels veroorzaakt door de Christelijke Shimabara rebellie in 1637 en 16de eeuwse missionarissen 
81 die aandrong tot een Verdrag tussen Japan en de Verenigde Staten in 1854 en het ondertekenen van het 
Verdrag op 29 juli 1858 
82 Sansom G., 1987, pp. 528-529 
83 De eerste Sino-japanse oorlog waarbij Korea het twistpunt was. 
84 De japans-russische oorlog over Mantsoerije en Korea 
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Wereldoorlog.85

In de vroege naoorlogse periode werd Japan eindelijk als een volwaardige natie 

aanzien door het einde van de kolonisatie en door zijn deelname aan WOII. Voor deze 

periode hadden er enkel exposities plaats in Europa en Noord-Amerika, alhoewel Japan van 

plan was een expo te organiseren in Tôkyô in 1940

 Dit verklaart grotendeels waarom Japan pas in 1970 een 

wereldtentoonstelling hield. 

86. Er werden etnische minderheden 

voorgesteld in ‘inheemse dorpen’ waar hun gebruiken en cultuur tentoongesteld werden en 

eerder een provocatie waren tot minachting en medelijden dan tot interculturalisering. 

‘Menselijke voorstellingen’ van voornamelijk Afrikaanse en Aziatische stammen in ‘native 

villages’ (vanaf 1889 op de Parijse Expo) die hun ‘natuurlijke’ levensstijl en 

levensomstandigheden voorstelden, zorgden ervoor dat de betrokkenen objecten van de 

racistische Sociale Darwinistische theorie, gangbaar in de 19de eeuwse publieke opinie, 

werden. Objecten van medelijden of racisme voor de massa. Door de opvoering van de 

dagdagelijkse activiteiten, verscheidene rituelen, dans en liederen werd het veronderstelde 

beschavingsverschil tussen de Westerse en deze ‘primitieve’ cultuur voor de Westerse 

toeschouwers in de verf gezet.87

Atleten en teams van gekoloniseerde ‘naties’ werden ofwel uitgesloten van 

internationale competities ofwel enkel geaccepteerd als vertegenwoordigers van de koloniale 

macht. Zwarten en Aziaten werden uigesloten van de Britse versie van sport en ook van de 

Olympische Spelen, vanuit imperialistische motieven en veronderstellingen over hun raciale 

inferioriteit. Zwarten en Aziaten wonnen het recht om deel te nemen aan de internationale 

sport als een gevolg van het succes van de bewegingen van onafhankelijkheid in de 

postkoloniale periode en in nationale sport als gevolg van de strijd voor burgerlijke rechten 

en erkenning in de naoorlogse periode. Desalniettemin zijn er altijd uitsluitingproblemen 

gebleven en de strijd voor acceptatie woedt tot vandaag de dag door. De oude Aziatische 

naties en culturen van Japan en China konden de expo gebruiken om een relatief positieve 

 Wel moet hierbij worden vermeld dat enkel de Ainu 

(アイヌ) voorgesteld werden als Japanse stam en dat Japanners meestal veel respect konden 

afdwingen van de bezoekers. Ook is Japan nooit gekoloniseerd geweest.  

                                                 

85 Schilts M., 2005, p.121 
86 Dit werd verijdeld door de Tweede Wereldoorlog. 
87 Roche M., 2000, pp.40,45 
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nationale identiteit te projecteren op de verscheidene expo’s waar ze vertegenwoordigd 

waren.88

 

 

 

 

  

                                                 

88 Roche M., 2000, pp.72-73 
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VI. De expo 2005 in Aichi en de Japans – Belgische 
relaties 

1. Expo 2005 in Aichi 

1.2. Algemeen 

De Expo 2005 Aichi – de eerste Wereld Expositie van de 21ste Eeuw - bevond zich in 

de Oosterse heuvels van Nagoya in een 173 hectare groot bosgebied, grenzend aan het dorp 

Nagakute, de stad Toyota en de stad Seto. De Expo-site ligt vlak naast Nagakute89. Nagakute 

op zijn beurt maakt deel uit van de Aichi-prefectuur, die op zich dan weer deel uitmaakt van 

de Chûbu-streek in Centraal Japan. De hoofdstad van de centrale Aichi-prefectuur is Nagoya. 

Ook Toyota-city is een bekende stad in deze prefectuur.90

De site spreidde zich over een oppervlakte van 173 hectare, de Nagakute oppervlakte 

besloeg daarvan 158 hectare, het grootste deel dus en de Seto oppervlakte slechts 15 hectare. 

De Expositie ruimte besloeg meer dan 10 hectare en de Global Loop was 2,6 km lang. Het 

Belgisch paviljoen beschikte over een totale oppervlakte van 1442 vierkante meter, 203 

vierkante meter werd in beslag genomen door het café-restaurant en 70 vierkante meter werd 

in beslag genomen door het Business Center.(zie bijlage 4)1zie bijlage 8 foto onder) 

(zie bijlage 4A) 

De expo-site bestond uit zes zones, ‘Global Commons’ genaamd, die elk 

gemeenschappelijke gebieden en individuele tentoonstellingsruimte aan de deelnemers 

boden. De deelnemende landen kregen -op basis van hun project- geprefabriceerde modules 

(tussen 1 en 5) toegewezen. België kreeg vier modules om zijn paviljoen in te richten. België 

beschikte daardoor over een tamelijk grote oppervlakte om zijn paviljoen in te richtten.  Het 

Belgische Paviljoen was gelokaliseerd in Global Common 4, de grootste zone onder de 

Global Commons. Het bood zowel een uitstekend zicht op de Expo Site als de nabijheid van 

de Expo Dome, een voorziening voor grootschalige evenementen zoals Nationale Dag-

plechtigheden. Het was rechtstreeks bereikbaar met de gondelbaan die verschillende 

onderdelen van de Expo met elkaar verbond en kon ook bereikt worden via ‘IMTS’-bussen 

                                                 

89 zusterstad van Waterloo, Nagakute was dus heel gastvrij voor de Belgen en organiseerde allerlei 
verbroederingen met het Belgisch paviljoen. 
90 The Belgian Pavilion, information pamphlet, Federal Public Service, Economy, SMEs, Self-employed and 
Energy 
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(Intelligent Multi-mode Transit System) (zie bijlage 8; foto boven) vanuit ‘Non-Official 

Participation Zones’.91

 

 

Naast de zes Global Commons waar enkel de deelnemende landen vertoefden, waren 

er de paviljoenen van het gastland. De Japanse Paviljoenen (Nippon-kan) (日本館) met het 

thema: ‘ Reconnecting Humanity and Nature’ waaronder het Japanse Paviljoen Nagakute92, 

Japanse Paviljoen Seto93 en het Japanse Cyber Paviljoen94. Verder hadden we de Aichi-

Paviljoenen95 met het thema: ‘The Challenge of Creating Human-Friendly Eco-

Communities’, waaronder het Aichi Paviljoen Nagakute gelokaliseerd in de Nagakute Area in 

de Japanse Zone en het Aichi Pavilion Seto gelokaliseerd in de Seto Area. Daarnaast had je 

het Nagoya City Paviljoen met als naam: ‘Earth Tower Nagoya City’96 gelokaliseerd in de 

Japanse Zone in de Nagakute Area.97

                                                 

91 “Vademecum” door Commissaris-generaal A. Boesmans en Adjunct Commissaris-generaal R.Gilet 

 

92 Hier leert de bezoeker over de wonderen en de problemen van de aarde 
93 Thema van dit paviljoen is “The wisdom, skills, and spirit of Japanese people living with nature” voorzien 
van een rond theater 
94 http://www.nippon-kan.jp/ virtueel paviljoen op het internet sinds 25 maart 2005 en het doel is het creëren van 
een nieuwe soort realiteit. 
95 Paviljoenen van de Aichi prefecturale regering die de milieuproblemen waarmee de aarde geconfronteerd 
wordt onderzoeken.  
96 Een artistiek optreden met een mix van licht, wind en water 
97 The Belgian Pavilion door Commissaris-generaal A.Boesmans 

http://www.nippon-kan.jp/�
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Verder waren er twee Corporate Pavilion Zones(A&B)98

 

. Zij bevonden zich aan de 

linker- en rechter kant van de North Gate in de Nagakute Area en exposeerden over negen 

afgezonderde paviljoenen. In Corporate Pavilion Zone A waren er vier paviljoenen 

waaronder het ‘Wonder Circus Electric-Power Pavilion’, het ‘JR Central Pavilion’: Invitation 

to the Ultimate Surface Transit System, JAMA Wonder Wheel Pavilion en het Mitsubishi 

Pavilion Earth: What If the Moon Didn’t Exist? In Corporate Zone B bevonden er zich vijf 

paviljoenen waaronder het Toyota Group Pavilion, het Nature Contact, Hitachi Group 

Pavilion: A Ubiquitous Entertainment Ride, MITSUI-TOSHIBA Pavilion, Mountain of 

Dreams en Gas Pavilion Flame Magic Theatre. (zie bijlage 4) 

1.3. Het Belgisch Paviljoen 

Het thema99 van de Expo indachtig werd het uit vier modules bestaande Belgische 

Paviljoen voltrokken onder leiding van Jean-Pierre Dezangré en de architecten en technici 

van “Régie des Bâtiments/ Regie der Gebouwen”. Het Belgisch paviljoen100

                                                 

98 Hier kan je de laatste technologie ervaren 

 werd gebouwd 

onder het toezicht van Japanse aannemers. Het ontwerp van het paviljoen lag in handen van 

François Schuiten, een befaamd striptekenaar, die ook het paviljoen “Planet of Vision” op de 

expo van Hannover in 2000 ontwierp. Hij en de uitvoerder Alexandre Obolensky, een 

schilder en decorontwerper van de Muntschouwburg te Brussel, zetten het thema ‘Nature’ in 

99 De Wijsheid van de Natuur (Nature’s Wisdom) met 3 subthema’s: ‘Nature’s Matrix’, ‘Art of Life’ and ‘ 
Development for Eco-communities’ 
100 Het Belgisch paviljoen lag tussen het Zwitsers Paviljoen en het Scandinavisch Paviljoen en had als overburen 
het Portugees Paviljoen en het Hollands Paviljoen. Verder kon je in deze Global Common 4 landen zoals het 
Verenigd Koninkrijk, Litouwen en Polen vinden en nog veel andere West-, Noord- en Centraal Europese landen 
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de verf met behulp van Belgische schilderijen van oudheid tot heden. Het werd een 3-

dimensionale Picturale Opera die begon bij Van Eyck en eindigde bij Paul Delvaux, 

vergezeld van speciale licht-, geluids- en projectie-effecten.101

 

 Met deze originele 

interpretatie wilde de federale overheid de kijkers zich een beeld laten vormen over België 

met schilderijen die de natuur, het bos, de zee en de typische ‘Brugse huisjes’ uitbeeldden. 

Het was ook een interpretatie van het thema om de artistieke creaties over de natuur te laten 

samengaan met de meest geavanceerde technologie.(zie bijlage 5&6)(zie ook bijlage 8 foto 

onder) 

Daarna werd een video over 26 hedendaagse Belgische kunstenaars waaronder 

choreografen zoals Wim Vandekeybus en Anne Teresa De Keersmaeker, en kunstenaars 

zoals Panamarenco en Jan Fabre102

                                                 

101 Japan&Belgium, 2005, pp.414-415 zie ook http://www.bja.be/pdf/tf/tf_64.pdf zie ook 
http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=gn46u2gn   

 getoond (deze video bleek echter voor de Japanse 

bevolking niet altijd even duidelijk te zijn, omdat zij meestal geen voorkennis genoten en er 

geen naamvermelding werd gegeven). Dan kon er een centrale ovale ruimte betreden worden 

waar een film over België werd getoond, geprojecteerd op een scherm van 270°, 30 meter 

breed en vier meter hoog. De federale overheid stelde België als een eenheid van drie 

102 Aichi Expo 2005, welkom in België, informatie pamflet Belgisch paviljoen 
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regio’s103

Na deze culturele opkikker konden de bezoekers inkopen doen in de exclusief 

Belgische winkel en in het café-restaurant. Er bevond zich ook een expositieruimte in het 

Belgisch paviljoen waar dingen zoals Belgische kant, kunstenaars en fotografen aan het 

Japans publiek werden geïntroduceerd. Verder was er nog een businesscenter dat Japanse en 

Belgische bedrijven bij elkaar zou moeten brengen om commerciële en economische en 

contacten te leggen.

 voor. Volgens sommigen was het jammer dat de film enkel door muziek 

opgeluisterd werd en hij zo niet tot de verbeelding sprak.. Daarbij konden de toeschouwers 

van dit alles genieten door middel van geleide bezoeken in het Japans, Nederlands, Frans, 

Engels, Duits en zelfs Spaans.  

104

België deed in tegenstelling tot vele landen op de wereldtentoonstelling geen moeite 

om zich als een hoogtechnologisch land te profileren, maar eerder als een land met een hoge 

levensstandaard, een rijke artistieke traditie en een interessant economisch profiel

 

105. In Japan 

heeft België het imago van een Luilekkerland, een land van schilders en levensgenieters, die 

nog het best werd voorgesteld in de Picturale Opera. Daarin werden elf schilderijen op het 

doek afgebeeld die zodanig in elkaar overgingen dat ze precies één groot geheel vormden. Er 

hing tule106

De Belgische folklore werd uitgebeeld door de demonstraties van kantklossen, de 

steltlopers van Merchtem, de jachthoornblazers van de Meuse (les Veneurs de la Meuse), 

bloemenkunstenaar Daniël Ost. In het café-restaurant waren bieren, wafels, chocolade en 

frieten erg populair. Ze werden dan ook massaal verkocht. In de winkel gingen Tintin 

accessoires, chocolade, lotuskoekjes en dergelijke in grote getale over de toonbank.

 voor het schilderij en door speciale belichting op deze tule werd er hierdoor een 

soort holografisch effect gecreëerd. Door bepaalde projecties werd een illusie van beweging 

en verandering geprovoceerd. Normaal gezien was het ook de bedoeling dat de toeschouwers 

de Opera op het tempo van de muziek bekeken, de muziek paste immers bij de taferelen en 

ging van start bij het eerste schilderij vergezeld van de licht-en geluidseffecten. Dit kon 

natuurlijk maar begrepen worden mits uitleg van medewerkers van het paviljoen. 

107

                                                 

103 Vlaanderen, Wallonië en Brussel 

  

104 Japan&Belgium, 2005, p.414-415 
105 Vande Walle W.F., 2006, p.10 
106 Een soort textiel 
107 http://www.beerlife.net/archives/000500expo/ 
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Een belangrijke component op het commerciële aspect was de integratie van Kuifje. 

Hergé108 was al van kleins af aan beïnvloed door Japanse kunst109. Hij illustreerde een Japans 

gedicht voor de krant door Japanse kalligrafie te imiteren. Zijn grafische stijl was beïnvloed 

door Japanse tekeningen, hij was vooral gefascineerd door de lijnen in Japanse kunst.110 Ook 

het feit dat hij geen schaduwen meer gebruikte in zijn prenten was een Japanse invloed. 

Vanaf deze periode, 1943, kon de lezer vaak verwijzingen vinden naar Japanse kunst in 

bijvoorbeeld de uitdrukking op een gezicht, de plooien van een stof, een sneeuwstorm of de 

vormen van een landschap in de albums van Hergé.111

François Schuiten werd gekozen als ontwerper van het Belgisch Paviljoen op de 2005 

Wereld Expo in Aichi omdat in Japan zijn werk als één van Europa’s grootste comic artiesten 

erg geapprecieerd wordt.

 

112 Veel Japanners wisten te vertellen wie Adamo was doordat deze 

zanger 40 jaar lang bijna ieder jaar optrad in Japan. Zijn bekendste lied is er Tombe la neige 

of in het Japans Yuki wa furu (雪は降る).113 In de Belgische film kwam Victor Horta’s Art 

Nouveau stijl voor. Ook hij was beïnvloed door de Japanse kunst daar hij een Japans 

doeboekje voor vakmannen bezat. Dit boekje legde uit hoe natuur te stileren en decoratieve 

lijnen en oppervlakten te schikken. Hij gebruikte Japanse motieven als vliegende insecten en 

chrysanten , die bijvoorbeeld asymmetrisch en poëtisch gerepresenteerd in het salon van de 

bel etage in het Hotel de Tassel, en in het design van zijn Art Nouveau huizen.114

 

 

1.4. Analyse van de Picturale Opera 

Na een moeilijke keuze uit het grote aanbod van Belgische schilders die het thema 

natuur aansnijden, werden er elf gekozen om de scenografie van hoe de Belgische 

kunstenaars tegen de natuur aankeken en hoe de natuur hun werk beïnvloed heeft, weer te 

geven. Ze moesten ook aantonen hoe de natuur onze maatschappij beïnvloed heeft. Eerst 

werden er drie afzonderlijke grote doeken van elk negen meter hoog met een paradijselijke 

                                                 

108 Echte naam Georges Remi 
109 de reproducties van Haranobu, Kiyonaga, Utamaro en Hiroshige 
110 In 1933 zie je een verwijzing naar Hokusai’s beroemde golf in de tekening waar Tintin een golf moet 
trotseren 
111 Goddin P., 2005, p.404 
112 Verder ontwierp hij het paviljoen “Planet of Vision” op de Hannover Wereld Expo en dit paviljoen was het 
meest bezochte en bewonderde paviljoen. Zie ook Japan & Belgium, 2005, p.414 
113 Delahaut J-F., 2005, p.402 
114 YôkoTakagi, 2005, p.202 
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visie op de ongerepte natuur getoond, vooraleer we modernere tijden instapten.115 Hiervoor 

gebruikte men Jan Van Eyck- één van de Vlaamse Primitieven- met een deel van de ‘Sint-

Christophel’ uit het ‘Lam Gods’ (1432). Ook werd een schilderij van Pieter Breughel, ‘De 

Dulle Griet’(1561-62), verwerkt. Toch viel de keuze uiteindelijk op het Lam Gods omdat 

deze makkelijker te kopiëren was vanwege zijn omvang116 en ook omdat Jan Van Eyck één 

van de eersten was die de realiteit van de middeleeuwse stedelijke burgerij in zijn religieuze 

voorstellingen integreerde. Het paradijselijke, exotisch getinte landschap achter Sint-

Christophel werd gecontrasteerd met de helse beelden van een detail uit de ‘Dulle Griet’.117

‘De Val van Icarus’ (1558), weer van Pieter Breughel, was het tweede doek dat 

bewonderd worden. Het speciale hieraan was dat ‘De val van Icarus’ door een lichtstraat 

weergegeven werd en dat Breughel zijn toeschouwers laat verloren lopen in een kosmische 

weergave van een intens landschap. Barokschilder Pieter Paul Rubens met de ‘Jacht op 

everzwijnen’ was het derde en laatste afzonderlijk doek, special hier aan is dat Rubens de 

overweldigende kracht van de natuur weergeeft die hem zelf angst inboezemt en dat het 

schilderij op verschillende lagen was uitgevoerd.(zie bijlage 5&6) 

 

Nadat deze drie grote werken elk afzonderlijk werden tentoongesteld, volgde er een 

modernere periode. De impressionistische werken waren afgebeeld op één groot doek van 

acht meter hoog, ongeveer 110 meter lang en met een oppervlakte van ca. 1100 vierkante 

meter.118

                                                 

115 The Belgian Pavilion, information pamflet 

 De moderne impressionistische compositie begon met het Luminisme van Emile 

Claus en zijn kunstwerk. De schilderijen vloeiden als het ware in elkaar over. Na ‘Canal’ 

volgde een mengeling van het schilderij ‘Memories’(1889) van Fernand Khnopff’s 

symbolisme en van invloeden van William Degouve de Nuncques’ symbolisme. Er was ook 

een projectie van een actrice haar gezicht te zien op het gezicht van de dame links in het 

schilderij ‘Memories’. Daarna was er een lichtspel met de goudkleurige bomen van het 

symbolistisch schilderij ‘La barque de l’Idéal’ (1907) van Constant Montald. Gevolgd door 

‘Une ville abandonnée’ (1904) van weer Fernand Khnopff dat veranderde in een schilderij 

met sterke Leon Spilliaert- invloeden waar vervolgens de ‘Pornocrates’ (1904) van Félicien 

Rops en enkele foto’s van Hannon in geprojecteerd werden. Een spel van dag -en nachtlicht 

was te zien op René Magritte’s surrealistische ‘L’empire des Lumières’. Als laatste kon u 

116 daar de meeste primitieven meestal miniaturen gebruikten 
117 Scenografie, bijlage bij Vademecum van het Belgisch paviljoen 
118 The Belgian Pavilion, information pamflet 
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actrices die geprojecteerd werden op het doek, zien wandelen doorheen de tuin ‘Le 

jardin’(1971) van Paul Delvaux. Er wordt geëindigd bij de getemde, afgelijnde en bewerkte 

natuur in de tuin van Delvaux waar er begonnen werd bij de wilde ongetemde natuur van 

Breughel en Rubens. Het spektakel eindigde bij de rust van een georganiseerd deel van de 

natuur, het was echter begonnen bij een paradijselijke visie op de ongerepte natuur.119

Door dit geïntegreerde en multifunctionele project voor te stellen, wilde het Belgisch 

paviljoen het beeld dat Japanners hebben over België versterken en diversifiëren. Zorgen dat 

de Japanse bevolking België eindelijk ergens op de kaart wisten te situeren en verduidelijken 

dat er in ons land drie nationale talen zijn. 

 

Hieronder wordt verder bekeken waarom deze schilders en artiesten gekozen werden 

voor de picturale opera van het Belgisch paviljoen. 

Breughel werd gekozen omat hij een van de meest populaire Europese schilders is in 

Japan sinds het begin van 1970. Hij werd het symbool van de “middeleeuwse wereld”. Zijn 

schilderijen zouden de essentie van het Europese hart omvatten. Rubens werd geïntroduceerd 

in Japan vanaf 1980 met verscheidene exposities waarbij de Vlaamse primitieven benadrukt 

werden.120

In 1889 werd er een gelijkheid waargenomen tussen de Japanse kunst en de Belgische 

avant-garde stroming op de tentoonstelling in Brussel. Deze zou de impact van de Japanse 

kunst op de verschillende artistieke stijlen als symbolisme, neonimpressionisme en de Art 

Nouveau stijl verduidelijken. De Belgische fin de siècle-kunstwereld was tijdens die periode 

op zoek naar nieuwe stijlen om zichzelf uit te drukken en vond die in het Japonisme dat voor 

Belgische kunst met een Japanse invloed zorgde. De eerste invloeden van Japanse kunst op 

de Westerse begon in 1878 op de Universele Expositie van Parijs waar er voor de eerste keer 

toegang was tot massageproduceerde Japanse kunstproducten.

  

121

Ernest Chesneau (1833-1890) merkte op dat de humor en fantasie in Japanse design 

leek op die gezien in de Vlaamse en Hollandse kunst. Door de ontwikkeling van de 

transportmiddelen in de late 19de eeuw werd de afstand tussen Parijs en Brussel makkelijker 

overbrugd, waardoor Félicien Rops, een schilder van het Japonisme, actief werd in Parijs. In 

  

                                                 

119 Scenografie, bijlage bij pamflet van het Belgisch Paviljoen 
120 Yôko Mori, 2005, pp.386-388 
121 Yôko Takagi, 2005, pp.190-203 zie ook http://www.standaard.be/Artikel/Detail.aspx?artikelId=851toj69 
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het werk van Fernand Khnopff kunnen we een verborgen streepje van imitatie en een 

inspiratie van Japanse kunst terugvinden. Khnopff zijn vorming als symbolist werd beïnvloed 

door Japanse kunst. Ook op andere vlakken werd zijn werk beïnvloed door Japanse kunst, 

waaronder de inrichting van zijn huis.122

Voor Emile Claus werd wellicht gekozen omdat Kojima Torajirô (小島寅次郎)

 

123, 

een Westerse stijlschilder (1881-1929), Japans impressionist, meer specifiek luminist, sterk 

beïnvloed was door zijn schilderijen. Toen Kojima (小島) van Parijs naar Gent verhuisde 

veranderde zijn stijl naar een exuberant expressionistische stijl met een helder palet door de 

heldere kleuren die in de schilderijen van de “schilder van het licht”, Emile Claus, gebruikt 

werden. Een andere Japanner, Ôta Kijirô124 (太田喜二郎), was Claus zijn eerste Japanse 

leerling.125

Het werk van de schilders Magritte en Delvaux verzekerde hun reputatie zonder dat ze 

voet aan wal van de Japanse archipel moesten zetten. Magritte werd geïntroduceerd in Japan 

door grote exhibities in 1988, 1994 en 2002. In 1996 werd het werk La grande famille (1963), 

van René Magritte gekocht door het Utsunomiya (宇都宮) Museum van Kunst in 1996. Van 

juni 2004 tot maart 2005 was er een reizende expositie te bezichtigen van Paul Delvaux, 

doorheen de gehele archipel. Surrealisme zowel als bier, chocolade, Brugse kant en Brussels 

wandtapijt vormen een essentieel deel van het imago van België in het Japan van 2005. Het 

museum van kunst (opgericht in 1983) van Himeji, zusterstad van Charleroi sinds 1965, 

exposeert werken van ondermeer Fernand Khnopff, Félicien Rops, William Degouve de 

Nuncques, Magritte en Delvaux. Deze artiesten waren allemaal vertegenwoordigd in het 

Belgisch paviljoen.

  

126

 

 

                                                 

122 Yôko Takagi, 2005, pp.190-203 
123http://www.lukasweb.be/component/option,com_memorix/Itemid,32/task,result/CollectionID,2/RecordID,191
/PhotoID,REP001002414/resultplugin,detail/lang,nl/ zie ook 
http://www.vlaamsekunstcollectie.be/collection.aspx?p=0848cab7-2776-4648-9003-
25957707491a&query=kunstenaar_sort=[Kojima,%20Torajiro] 
124 http://www.ohara.or.jp/200707/eng/1_web/exh/1/006.html zie ook 
http://www.idburyprints.com/artist/EMILE__CLAUS_767.htm 
125 Tomoko Matsuoka, 2005, pp.254-255 
126 Delahaut J-F., 2005, pp.399-403 

http://www.lukasweb.be/component/option,com_memorix/Itemid,32/task,result/CollectionID,2/RecordID,191/PhotoID,REP001002414/resultplugin,detail/lang,nl/�
http://www.lukasweb.be/component/option,com_memorix/Itemid,32/task,result/CollectionID,2/RecordID,191/PhotoID,REP001002414/resultplugin,detail/lang,nl/�
http://www.ohara.or.jp/200707/eng/1_web/exh/1/006.html�
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2. De Japans-Belgische relaties 

2.1. Historiek 

 Op welke vlakken droeg België bij tot de modernisatie van Japan en in 

hoeverre zijn onze cultuur en materiële beschaving verrijkt door Japanse input? Om te 

beginnen is er de periode van de eerste contacten tot de eerste wereldoorlog waarbij de 

uitwisseling origineel eenrichtingsverkeer was: namelijk de Zuidelijke Nederlanden en België 

droegen bij tot de modernisatie van Japan. Ten tweede is er de periode van het begin van de 

openstelling van Japan in de tweede helft van de 19de eeuw tot de periode tussen de twee 

wereldoorlogen door. De uitwisselingen spreidden zich over verschillende gebieden en waren 

wederzijds op gelijke voet. Het gaat over de diplomatische relaties, wederzijdse studie en de 

invloed op elkaars cultuur. Ten derde is er de periode van het einde van de tweede 

wereldoorlog tot heden. In deze periode waren er contacten op alle niveaus van de 

gemeenschap en cultuur waaronder economische en commerciële relaties, culturele en 

wetenschappelijke uitwisselingen, alsook toerisme. Van de laatste decennia is er nog te 

weinig archivering, dus baseert men zich vooral op getuigenissen van ambassadeurs. De 

nadruk ligt op de uitwisseling tussen Japan en Europa, specifiek België.127

  

 

2.1.1 Periode tot aan de onafhankelijkheid van België in 1830 

Waarschijnlijk was de Vlaamse franciscaan, broeder William Van Rubrouck, de eerste 

Westerse reiziger die verwees naar het bestaan van Japan toen hij in 1254 op één van zijn 

reizen een verhaal hoorde over Cataia. Dit terwijl het lof van “Zipango” als eerste gekend te 

hebben meestal aan Marco Polo wordt toegekend.128 De eerste opgetekende aanwezigheid 

van Westerlingen in Japan was die van de Portugezen op het eiland Tanegashima in 1543. De 

Spanjaarden waren de tweede Europeanen die aankwamen in Japan. De relatie die duurde 

tussen Japan en deze Europese landen van 1543 tot 1639 wordt ‘De Christelijke eeuw van 

Japan’ genoemd.129De eerste Vlaming die voet aan de Japanse kust zette via Iberische 

connecties130

                                                 

127 Vande Walle W.F., 2005, p.28 

, meer bepaald het eiland Hirado in 1588, kwam uit Tongeren. Hij heette 

Theodore Mantels (1560-1593) en was een Vlaamse Jezuïtische missionaris. De tweede 

128 Delahaut J-F., 2005, p.36 
129 Vande Walle W.F., 2005, p.68 
130 Delahaut J-F., 2005, p.39 
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Belgische missionaris Ludovicus Frarijn kwam in 1620 in Hirado aan. Hij was geboren in 

Antwerpen en verbleef in Gent. Lambert Trouvez geboren in Henegouwen was de derde 

Belgische missionaris in Japan in 1613. Beide missionarissen werden levend verbrand in 

1622 omdat ze katholiek waren.131

In 1639 werden alle Westerlingen verbannen met uitzondering van de Hollanders, 

omdat zij enkel berust waren op het goud en niet geïnteresseerd waren in het bekeren van de 

Japanners zoals de Portugezen en de Spanjaarden. In het begin van de 16de eeuw bereikte de 

Vlaamse kunst Japan en deze had invloed op de artistieke productie in Japan. Tijdens het 

Gion (祇園) festival in Kyôtô worden er tot op vandaag drie Brusselse tapijten rondgedragen 

die gemaakt werden in de late 16de en 17de eeuw.

  

132

Door de slecht wordende relaties tussen Portugal en Spanje, zwakten automatisch ook 

de contacten tussen Japan en het toenmalige België af.

 

133De enige Zuidelijke Nederlanders 

die in Japan bleven na de sakoku (鎖国) van 1639 waren deze die werkten voor134 de 

VOC.135 Japan begon met een periode van sakoku (鎖国)  in de 17de eeuw, maar had nog 

steeds in zeer beperkte mate contact met de buitenwereld. Tijdens de Tokugawa periode was 

het staatsbeleid van Japan er een van isolatie of sakoku (鎖国), die eigenlijk een periode van 

staatsgecontroleerde buitenlandse contacten was. In de Meiji periode (明治時代) zwakte de 

term af en kreeg meer de betekenis van kaikin (解禁): controle over de kust, verbod van 

individuen om het territorium te verlaten via de zee.136

In de periode voor 1830, de onafhankelijkheid van België, leggen we de link met 

mensen die van de Zuidelijke Nederlanden kwamen en die actief waren in de Hollandse Oost-

Indische Compagnie. Hieruit kunnen we afleiden dat de Belgisch-Japanse relaties even ver 

teruggaan als de Hollandse-Japanse relaties. Dit is 400 jaar, tellend vanaf het jaar 1600 met 

het schip De Liefde dat toevallig strandde op Kyûshû, tot het jaar 2000. Door het toedoen van 

de eerste multinationale compagnie, de VOC, werden Vlaamse kunst en wetenschap 

 

                                                 

131 Vande Walle W.F., 2005, pp.15, 103 
132 Vande Walle W.F., 2005, pp.15, 74 zie ook Chapin H.B., 1934, pp. 282-289 
133 Vande Walle W.F., 2005, p.15 
134 Delahaut J-F., 2005, p.39 zie ook Tashiro Kazui, Downing Videen S., 1982, pp. 283-306 
135 Vereenigde Oost-Indisch Compagnie zal vervolgens in deze scriptie afgekort worden als VOC 
136 Vande Walle W.F., 2005, p.16 zie ook Sansom G., 1987 zie ook Toby R.P., 1977, pp. 323-363 zie ook Asao 
Naohiro,1975 zie ook Iwao Sei’ichi, 1974 
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doorgegeven aan Japan. Bewijs hiervan is het kruidenboek de Herbarius (eerste keer 

uitgegeven in 1554) van de Vlaamse botanist Rembert Dodoens. De Herbarius is een bewijs 

van de continue invloed van Vlaamse kunst en wetenschap in Japan. Het boek was belangrijk 

om de culturele relaties tussen Japan en Europa op een nieuw niveau te zetten.137

De Hollanders konden in de 16de en 17de eeuw tot aan de Japanse archipel geraken 

door de innovaties in maritieme wetenschap gemaakt door wetenschappers van Vlaanderen 

en Brabant. Denk aan de twee belangrijkste kaartmakers Gerardus Mercator van 

Rupelmonde, Abraham Ortelius van Antwerpen en anderen zoals Plancius, Hondius en 

Bertius. Denk ook aan de nautische, mathematische en astronomische werken van Simon 

Stevin, Michel Coignet, Gemma Frisius en Philippus Landsbergen.

 

138 Het duurde van de 13de 

eeuw tot de 19de eeuw voordat er een accurate kaart van Japan door het Westen werd 

gemaakt. Dit kwam door de beperkingen, gedeeltelijkheid en onbetrouwbaarheid van de 

informatie die soms enkel uitgevers in Antwerpen en Amsterdam bereikten. De beschikbare 

informatie werd niet verspreid door de isolatie van het land en de geheimhouding van 

handelsbedrijven en regeringen. De meest betrouwbare kaarten dateren van de 17de en 18de 

eeuw, maar enkel in de 19de eeuw toen Japan haar grenzen openstelde voor het Westen, 

konden er gedetailleerde kaarten van het land gemaakt worden.139 Linschoten maakte in de 

16de eeuw een itineraio140 over Japan maar was er zelf nooit geweest.141

Twee anderen die ook nooit in Japan geweest zijn maar erg belangrijk waren voor de 

geschiedenis van de Belgisch-Japanse relaties, waren de ingenieur Ulrich Huguenin, die erg 

belangrijk was voor het verdrag over het gieten van wapens die bijdroeg tot de ontwikkeling 

van de moderne ijzer en staal industrie in Japan, en de eerste Belg die Japanse kunst 

verzamelde: Commissaris-Generaal van de koning van de Nederlanden in het Hollandse 

Oost-Indië, Viscount Léonard du Bus de Gisignies. Hij gebruikte ook Japanse en Chinese 

theeplantjes voor het experimenteel kweken van thee in Java.

  

142

De VOC, opgericht in 1602, zou een leidende rol spelen in de geschiedenis van de 

relaties tussen het Westen en Japan. De relaties tussen België en Japan gaan minstens even 
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ver terug, en als we denken aan Theodore Mantels nog iets verder terug dan de relaties tussen 

Holland en Japan. We bekijken de positie van de Zuidelijke Nederlanders in de Hollandse 

Oost-Indische Compagnie. Namelijk de vloot waartoe het schip De Liefde behoorde, zeilde 

onder het bevel van de Belgische Kapitein, Simon de Cordes. De bankier Johan van der 

Veken en de handelaar Pieter van der Haegen waren Zuidelijke Nederlanders en 

controleerden de vloot van de VOC143. De VOC werd gesteund door aandeelhoudersfondsen 

van Antwerpen van onder meer François Caron, die geboren was in Brussel. Hij schreef 

tevens het eerste Nederlandstalige boek over Japan. Voor de onafhankelijkheid van België in 

1830 was het Belgische territorium gespreid over de Zuidelijke Nederlanden, na de politieke 

scheiding van de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden op het einde van de 16de 

eeuw.144 Eerst waren er de missionarissen van de Zuidelijke Lage Landen die zich 

toevoegden bij hun Iberische bondgenoten. Daarop volgden de handelaars en administratoren 

die in dienst waren van de VOC. Voor het grootste deel was de VOC opgericht met kapitaal 

uit Antwerpen. De VOC was enige Westerse partner van Japan voor 214 jaar, vooral door 

haar bedrevenheid in organisatie en diplomatie. De meesten waren bewoners van de 

zuidelijke provincies van de Lage Landen of directe nakomelingen van immigranten uit dat 

gebied.145

Belgen konden niet naar Japan reizen van 1639 tot 1854 omdat er geen formele 

relaties bestonden tussen Japan en het België van toen. Enkel wie de Hollandse nationaliteit 

aannam kon dat. Er waren boeken die van het territorium, dat later de politieke entiteit België 

werd, naar Japan gebracht werden en die een invloed op de ontwikkeling van Japanse 

intelligentiae en wetenschap hadden. Het gaat dus over indirecte relaties door middel van het 

de bemiddeling van de Hollandse Oost-Indische Compagnie.

 

146 De aankomst van de 

Hollanders in Japan zou een grote invloed gehad hebben op de politiek-militaire 

ondernemingen van Tokugawa Ieyasu (徳川家康) zes maanden voor de Slag van Sekigahara 

(関ヶ原). De Lage landen leverden een belangrijke bijdrage tot de snelle modernisatie van 

Japan in de 19de eeuw en de economische uitwisseling.147

                                                 

143 de eerste multinationale compagnie 

 

144 Vande Walle W.F., 2005, p.17 
145 Delahaut J-F., 2005, p.87 
146 Vande Walle W.F., 2005, p.17 
147 Delahaut, J-F., 2005, p.45 zie ook Cotte J., 1904, pp. 601-619 
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Kyûshû, het zuiden, speelde een belangrijke rol in de contacten met het Westen in de 

ontwikkeling van de Hollandse en Westerse studies en in de renovatie van het land. De 

historische betekenis van de Mahu-de Cordes expeditie kunnen we situeren in een hele reeks 

gebeurtenissen waaronder de aankomst van de eerste Portugezen in 1543, die Japan langzaam 

uit zijn geografische isolatie geholpen hebben en geïntegreerd hebben in de wereld.148

 

 

2.1.2 Periode van de onafhankelijkheid van België tot de openstelling van Japan 

in 1854 

Na zijn onafhankelijkheid in 1830 begon België aan zijn uitbreiding via industriële 

ontwikkeling en buitenlandse handel. De eerste persoon die de aandacht van de Belgische 

regering op Japan richtte was de Franse journalist Etienne Mouttet. Hij zond een rapport in 

maart 1847 naar het Ministerie van Buitenlandse zaken waarin stond dat België een militaire 

expeditie naar Japan kon zenden om zijn deuren te openen voor buitenlandse handel. Hij 

verkoos de ‘gunboat’149 (recht van het geweld) diplomatie die vaak gehanteerd werd in Azië 

in de 19de en eerste helft van de 20ste eeuw. In zijn rapport stond ook dat Japan het enige 

land was waar de natuurlijke bronnen nog onaangeroerd waren. De Belgische regering gaf 

geen gehoor aan zijn voorstel en België had bovendien niet de voorzieningen noch 

manschappen om een dergelijke expeditie uit te voeren. In het algemeen verhinderde ook de 

neutraliteit van België een dergelijk militair project.150

“In general, there was very little Belgian interest in Japan in the first half of the nineteenth 

century.”(Vande Walle, W.F., 2005) 

 

In de eerste helft van de 19de eeuw was er dus weinig Belgische interesse in Japan. Er 

waren tot 1854 enkele artikels over Japan te vinden in de Revue Britannique, een 

verzameling van artikels in de Engelse periodieke pers, vertaald in het Frans voor een 

Belgisch lezerspubliek. In tegenstelling tot China, India en de Filippijnen die regelmatig in de 

Belgische pers verschenen.151

Wanneer Japan zijn contacten legde met Europa in de 19de eeuw, had Europa al een 

groot deel van gewapende conflicten achter de rug. De internationale gemeenschap was 

 

                                                 

148 Delahaut, J-F., 2005, p.50 
149 Gunboat diplomacy : a way of making another country accept your demands by using the threat of force 
150 Vande Walle, W.F., 2005, p.19 
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gebaseerd op de wetten van het sociaal Darwinisme152, waar sterke staten de zwakke 

verscheurden. Japan zag in België een mogelijk model voor zijn institutionele hervorming, 

doordat België ondanks zijn kleine omvang zijn onafhankelijkheid kon behouden. Na contact 

opgenomen te hebben met België zond Japan expertise en studenten naar België.153

 

 

2.1.3 Periode openstelling van Japan aan het Westen tot het ondertekenen van 

het Verdrag door België 

Het einde van het militair regime dat Japan had geregeerd voor twee eeuwen en een 

half werd ingeluid in 1853 door een vloot van "Zwarte Schepen" van de Verenigde Staten 

onder de leiding van Commandant Matthew Perry die aankwam in de Baai van Uraga (浦賀), 

dicht bij Edo (江戸), alwaar de zetel van de bakufu (幕府)154 gezeteld was. De Westerse 

machten vroegen het opheffen van de isolatiepolitiek en de terugkeer van de keizer. 

Doelstelling was het openen van de Japanse grenzen.155 De bakufu werd gedwongen om het 

verdrag van Kanagawa (神奈川条約) te tekenen in 1854156

Alle Belgische kranten stonden vol met nieuws over het verdrag en het deed de hoop 

oplaaien voor Belgische mogelijkheden in Japan. Walkinshaw

. Men kan stellen dat van dan af 

aan Japan zich begon open te stellen aan het Westen.  

157 rapporteerde over de 

mogelijkheden van de Japanse markt en vroeg de toestemming om te onderhandelen met 

Japan, in de naam van de Belgische regering. Het ministerie van buitenlandse zaken gaf hem 

groen licht maar uiteindelijk kon hij zelfs niet naar Japan reizen omdat Japan er alles aan 

deed om nieuwe verdragen te vermijden of te vertragen.158

De politieke en economische situatie van Europa was aan de beterhand en overzeese 

markten werden minder interessant. Brussel verkoos zelfs te wachten met onderhandelingen 

met Japan toen de Belgische consul in Singapore in juni 1858 dit voorstelde. Kroonprins 

Leopold bracht echter verandering in de zaak toen hij het belang verkondigde van de Chinese 

en Japanse markt en de noodzaak om verdragen te sluiten en diplomatieke 

 

                                                 

152 Roche M., 2000, p. zie ook D. Collin Wells, 1907, pp. 695-716 
153 Vande Walle, W.F., 2005, p.19 
154 de militaire regering 
155 Mayumi Itoh, 2002, pp. 265-266  
156 Shinya Murase, 1976, pp. 273-297 
157 De Belgische consul in Guangzhou (China) 
158 Vande Walle, W.F., 2005, pp.19-20 
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vertegenwoordigingen op te zetten in deze landen. Koning Leopold had een voorliefde voor 

het Verre Oosten, wel voornamelijk voor China omdat Japan minder mogelijkheden bood om 

kolonies op te richten. Diegene die commerciëler gericht waren, vonden dat Japan meer 

mogelijkheden bood dan China. China had al teveel kennis overgenomen van de Britse 

producten dus gaf Lambermont159

Onmiddellijk werd alles in de gereedheid gesteld voor de missie met economische en 

diplomatieke inslag. Staaltjes van Belgische producten werden naar het Verre Oosten 

gebracht. In den Haag zouden de Hollanders de Belgische onderhandelaars meenemen naar 

Japan omdat het land nog steeds gesloten was voor individuen en producten uit landen die 

geen verdrag hadden verkregen. In augustus en september van 1859 verzamelde Sieburgh

 de voorkeur aan Japan.  

160 

voorraad voor zijn cargo bij de belangrijkste industriële centra. Uiteindelijk werd het plan 

afgeblazen omdat weinig Belgen in de handelsmogelijkheden met Japan geloofden en ook 

omdat er wat weerstand was tegen de Hollanders als de tussenpersoon voor de handel.161

De eerste reiziger met Belgische connecties, zelfs Belgisch burgerschap, die Japan 

betrad, was Graaf Charles Descantons de Montblanc in 1858 of 1859. Hij kon Japan betreden 

omdat hij ook de Franse nationaliteit bezat en Frankrijk al een verdrag besloten had met 

Japan in 1858. Hij leerde Japans en publiceerde verscheidene artikelen en een boekje over 

Japan in Parijs, dit omstreeks 1865. Hij was tussenpersoon bij de onderhandelingen in Parijs 

van de bakufu (幕府) ambassade vertegenwoordigd door Ikeda Nagaoki (池田長発)(1864), 

de tweede missie die de bakufu (幕府) naar Europa zond. In de 1860's volgden er andere 

Belgen namelijk Louis Bols

 

162, die Nagasaki bezocht in 1863 en zijn secretaris Joseph 

Keymeulen die probeerde om een importbedrijf in Japan op te starten. Een zekere Ladouce 

uit Antwerpen reisde naar Japan in 1865 om er zich te settelen en in de importbusiness te 

werken.163

Na mislukte hulp van de Britten in midden 1859 en mislukte pogingen om de Japanse 

ambassade te overtuigen een extra stop bij België in te lassen in 1862, en de onmogelijkheid 

om de Shibata missie uit te nodigen door de afwezigheid van de Belgische koning, waren de 

eerste Japanners die België bezochten een missie van Satsuma die Engeland bezocht hadden. 

 

                                                 

159 toenmalig hoofd van de consulaire sectie in Buitenlandse Zaken 
160de Belgische consul in Amsterdam 
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Die deed dit echter zonder de weet van de bakufu (幕府), in een poging om te ontsnappen aan 

diens controle. Montblanc had hen gecontacteerd, een ontmoeting met kroonprins Leopold 

geregeld (15 oktober 1865), hen rondgeleid op de industriële sites van Luik en de 

versterkingen in Antwerpen. Ze kochten kanonnen en granaten van de Fonderie Royale.164

 

 

2.1.4 Periode vanaf het ondertekenen van het Verdrag door België tot WOI 

t'Kint de Roodenbeek165 zeilde naar Japan in december 1865 om te onderhandelen 

met de Japanse autoriteiten. Bij de aanvang van de onderhandelingen in maart 1866 werd hij 

geassisteerd door de Britten en de Hollandse vertegenwoordiger Van Polsbroeck. Hij tekende 

het Verdrag van Vriendschap, Handel en Navigatie op 1 augustus 1866 en een bijkomende 

conventie in oktober. Dit hield in dat de Belgen toegang hadden tot de open havens van 

Hakodate, Yokohaman en Nagasaki en invoerrecht ingesteld op 5% en buiten de landswetten 

vielen. België ondertekende als negende land een ongelijk verdrag, de "periode van de Ansei 

(安政) verdragen"166, die leidden tot de val van de bakufu (幕府) op het einde van 1867.167

In december 1866 werden Maurice Lejeune als viceconsul in Yokohama en Adrian

 

168 

als consul in Nagasaki aangesteld door ’t Kint, zodat de Belgische representatie versterkt 

werd. Beiden waren echter Hollanders, maar Maurice Lejeune had gestudeerd in België en 

had een handelscompagnie in Yokohama. 't Kint kon echter zijn positie niet waarmaken 

doordat hij teveel tussen China en Japan heen moest reizen.169

Montblanc wordt het best herinnerd van het voorval waarbij hij opkwam voor de 

interesses van de daimyô(大名) van Satsuma. Hij liet deze daimyô(大名) aan het Europese 

publiek doorgaan voor de koning van een onafhankelijk koninkrijk van de Ryûkyû Archipel. 

Zijn samenwerking met de vertegenwoordigers van Satsuma op de Universele expositie in 

Parijs van 1867 zorgde voor aanvaring met iedereen die bakufu (幕府) gezind was.

 

170

                                                 

164 Vande Walle, W.F., 2005, p.21 

 

165 Was consul-generaal in zowel China als Japan 
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167 Vande Walle, W.F., 2005, p.21 
168 Truong 1955, p.132; Truong 1957, p.172 
169 Vande Walle, W.F., 2005, p.21 
170 Vande Walle, W.F., 2005, p.141 
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In februari 1867 was er sprake van een missie van de heer van Satsuma, de koning 

van de Ryûkyûs, die een brief bij zich zou hebben met de volledige macht om een verdrag af 

te sluiten met koning Leopold II. In feite was het hoofddoel van de missie het domein van 

Satsuma op de Universele Expositie van Parijs van 1867 te representeren. Het bezoek aan 

Brussel zou gezien moeten worden als een vervolg op de Satsumamissie van 1865 die 

uitgenodigd was door Montblanc. Gelukkig annuleerde de afgezanten hun bezoek aan Brussel 

omdat de Belgische regering net een formeel verdrag had met de bakufu (幕府). De 

voorstelling van Satsuma als een onafhankelijk koninkrijk op de Expositie van Parijs werd 

een ondergeschikte voorstelling bij de Japanse sectie, als compromis voor de vernedering van 

de bakufu (幕府).171 Tokugawa Akitake (徳川昭武)172 die de bakufu (幕府) representeerde, 

werd naar de Internationale Expositie van Parijs in 1867 gestuurd. Een Tokugawa missie 

geleid door Tokugawa Akitake (徳川昭武)bezocht voor de eerste keer België van 24 

september tot 9 (8) oktober 1867. Dit omdat iedereen bezocht werd die een verdrag had 

gesloten met de bakufu (幕府). Tot nu toe was er nog nooit formeel contact geweest met de 

Belgische regering.173

België en Japan leken veelbelovende partners in de tijd van de Iwakura missie 

(岩倉使節団) (1871-1873), maar veel mogelijkheden bleven onbenut. België was enthousiast 

om zijn kapitaal en producten te exporteren naar de Japanse markt, maar vanaf de jaren 80 

concentreerde het zich meer op andere markten. Japan echter had minder nood aan de 

ervaring van een klein land en legde zich meer toe op de grote Europese machten. Dit buiten 

beschouwing genomen leverde België toch bijdragen op verschillende vlakken aan de 

Japanse modernisatie: de Bank van Japan werd gemodelleerd naar de Belgische Centrale 

Bank.

 

174 Denk ook aan de Belgische bijdrage aan de ontwikkeling van de Japanse 

glasindustrie. In 1873 bezocht een delegatie geleid door Iwakura (岩倉), de Iwakura 

Missie(岩倉使節団), België en bood Lambermont175

                                                 

171 Vande Walle, 2005, W.F., p.22 

 aan om spoorwegentechnici te sturen 

naar Japan. Voor WOII was de economische handelsrelatie tussen Japan en België nooit van 

historisch belang geweest. Hoe dan ook mag de impact van België op de modernisatie van 

Japan niet onderschat worden omdat het een modelland voor de economische en industriële 

172 de jongere broer van shogun Yoshinobu 
173 Ryôju Sakurai, 2005, p.166 
174 Vande Walle, W.F., 2005, p.183 zie ook Kume, Kunitake, 2002 
175 de secretaris-generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken van België, 
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ontwikkeling van het Japan tijden de Meiji periode (明治時代) was.176 De Expo in Wenen 

van 1873 overtuigde de Iwakura Missie177 (岩倉使節団) van de industriële macht van 

België.178

Toen in 1873 de ban op het christendom werd opgeheven was Emile Raguet de eerste 

Belgische missionaris die naar Japan ging in 1879 met de MEP

 

179. Hij werd niet gastvrij 

onthaald, soms was er zelfs sprake van geweld, maar kon desondanks toch enkele nieuwe 

parochies oprichtten. De eigen missies van de Belgische congregaties, opgericht in de 20ste 

eeuw, onderscheidden zich in het veld van evangelisatie, educatie en cultuur en dragen tot op 

heden bij aan de Japanse gemeenschap.180

Uit publicaties van de vroege Meiji periode (明治時代) kun je het beeld dat de 

Japanse bevolking had van België afleiden: een klein, beschaafd land, een staat die het 

bestond onafhankelijk te blijven in plaats van gevangen te zitten tussen veel grotere staten, 

een land met een goed ontwikkelde industrie, een constitutionele monarchie en een land van 

rechtvaardigheid. De meest bezochte plaatsen in België door Japanners waren Brussel, 

Antwerpen, Luik en het slagveld van Waterloo.

 

181

Tijdens de Meiji periode (明治時代) was er eerst de interesse van het Japanse leger in 

de nationale defensiepogingen van België en in zijn positie in de internationale politiek als 

een klein land tussen drie belangrijke machten, Frankrijk, Holland en Duitsland. De huidige 

positie van Japan kon hiermee vergeleken worden. Ten tweede was er de aandacht voor 

artillerie, engineering, cavalerietroepen en speciale aandacht ging naar België als een 

technologisch geavanceerd land in wapengerelateerde zaken. Zelfs niet-militaire Japanse 

studenten legden zich meestal toe op engineering en machinetechnologie. Dit toonde het 

belang van België op technologisch vlak aan. Dus werd België gezien als een betekenisvol en 

interessant land door het Japanse leger in de Meiji periode (明治時代).

 

182

De eerst Japanse studenten kwamen in juni 1871 in België aan, op aandringen van 't 

Kint bij de Meiji(明治) regering. De regering stelde twee ambtenaren aan om alles in orde te 
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brengen voor de buitenlandse studenten, ze vonden een huisonderwijzer voor elk van de 

studenten waar ze ook onderdak kregen. De vier studenten werden onderwezen in het Frans 

en kregen een curriculum aangepast aan hun vorderingen en interesses. Ze keerden terug naar 

Japan in oktober 1874. In de jaren ’80 en ’90 kwamen er een beperkt aantal Japanners naar 

België om zich in te schrijven aan de universiteit. De meest Japanners gingen echter in 

Duitsland studeren omdat Duitsland aan de top stond qua wetenschap en technologie. 

Daarom waren er in totaal slechts 19 Japanse studenten in België voor 1895 waarvan de 

overgrote meerderheid ingeschreven was aan de Université Libre de Bruxelles en het 

resterend aantal aan het Institut Supérieur de Commerce in Antwerpen.183

Verscheidene Japanners kwamen naar België met een speciale opdracht en bleven 

hier. Inoue Kowashi (井上毅) kwam om de Belgische grondwet te studeren in 1873, 

Yamazaki Naotane (山崎直胤) had contacten met wetspecialist J. Thonissen. Katoo Susumu 

(加藤進) bestudeerde het systeem van de Centrale Bank van België. Deze was instrumenteel 

bij het oprichten van de Bank van Japan. Er kwamen Japanners om een aspect van het 

industriële weefsel of institutionele structuur te bestuderen. Deze werden zo opgeleid tot 

ingenieurs, financiële en legale experts, ambtenaren van het Ministerie van Landbouw, enz... 

Ook met het cultiveren van vlas voor de linnenbewerking was men in Hokkaido begonnen, 

met de hulp van een paar experts uit de regio Kortrijk.

 

184

Tot 1895 kende België gedurende 35 jaar beurzen toe aan vijf Belgen om 

commerciële verkenning te doen in Japan. Er woonden tussen de tien en zestien Belgen in 

Japan gedurende de periode van 1876 en 1886. In augustus 1888 werden dat er negentien en 

tegen het einde van 1889 waren het er 26. De meerderheid was in dienst genomen door 

Franse of Duitse bedrijven en actief in de commerciële sector. Vooral in Yokohama was het 

leven voor de buitenlanders zeer aangenaam en vanaf 1877 werd het ook makkelijker om 

toestemming te krijgen om in het land te reizen, waar dat vroeger verboden was door de 

autoriteiten. Buitenlanders waren niet onderworpen aan de Japanse wetten, maar aan hun 

eigen wetten.

 

185

                                                 

183 Vande Walle, W.F., 2005, p.22 

 

184 Vande Walle, W.F., 2005, p.22 
185 Vande Walle W.F., 2005, p.22 



 
  55 

Toen de Meiji periode (明治.時代) begon in het begin van 1868, kwamen er de eerste 

pogingen om de ongelijke verdragen te herzien onder de Iwakura (岩倉) ambassade. Daarop 

volgden de buitenlandse minister zijn pogingen tot herziening. In zijn geloofsbrief 

behandelde hij zijn geadresseerden, andere staatshoofden als gelijken. In het 

Confucianisme186 had hij normaal gezien iedereen als onderdaan moeten beschouwen. Japan 

bereikte gelijkheid met de Westerse machten op het einde van de regeringsperiode van de 

Meiji (明治) keizer. Na zijn grenzen te hebben geconsolideerd, China als een gelijke erkende 

na het ondertekenen van een Handels -en Vriendschapsverdrag in 1876 en het Rusland op een 

afstand hield door het Sint-Petersburgverdrag in 1875 af te sluiten, sloot Japan in 1876 een 

verdrag met Korea. De consolidatie van het regime en een intern institutionele hervorming 

moesten, volgens de Iwakura (岩倉) ambassade (1871-1873), voorrang krijgen.187

De vlugge modernisatie van Japan na de restauratie van keizerlijke macht in 1868 

wordt vaak gewijd aan de accumulatie van een grote waaier van technologische kennis 

tijdens de Edo periode (江戸時代) (1600-1868). De glasindustrie van België heeft 

bijgedragen aan de ontwikkeling van de Japanse glasindustrie van zijn begin tot het einde.

 

188

Japan versloeg China in de Sino-Japanse Oorlog en na de vredesonderhandelingen en 

het besluiten tot het verdrag van Shimonoseki annexeerde het Taiwan en de Pescadores. Het 

kon het neerslaan van de Boxer-opstand in China (1899-1900) tot zijn internationaal prestige 

rekenen. Door het eerste Brits-Japans verbond af te sluiten in 1902 werd Japan zelfzeker 

genoeg om Czarist Rusland in te nemen nadat het zijn invloed in Mantsjoerije en Korea had 

gedemonstreerd. Het Nam Korea als kolonie in 1919 nadat het Rusland had verslaan in de 

Russo-Japanse Oorlog (1904-05).

 

189

 

 

2.1.5 Periode vanaf WOI tot tussen de twee wereldoorlogen 

De eerste wereldoorlog zorgt ervoor dat Japan zich aansluit bij de Britten op basis van 

het verbond dat het ermee sloot. In 1915 dwingt het China om het programma van de 21 eisen 
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te tekenen en versterkt Japan zo zijn greep op China, maar verliest zo de ‘goodwill’190 van de 

internationale gemeenschap. Japan verkreeg de status van internationale macht door zijn 

overwinning over de Aziatische reus. Japan vermeed een aanvaring met de Westerse Grote 

Machten doordat zijn Buitenlandse staatsbeleid op gelijke hoogte was gebracht. In 1894 

slaagt Japan erin om een Japans Brits Commercieel en Navigatieverdrag te sluiten. Dit was 

de beste stap die Japan kon zetten om gelijkheid met het Westen te winnen. In 1911 herstelt 

Japan de autonome invoer. Het duurde de hele Meiji periode (明治時代) voordat Japan de 

volledige soevereine status kon herstellen.191

In zijn eerste ervaring met moderniteit werd Japan geconfronteerd met de superieure 

politieke, economische en culturele organisatie van de expansieve Westerse mogendheden. 

Desondanks ontwikkelde Japan snel. Vijftig jaar (1850) nadat Japan gedwongen werd om te 

internationaliseren, versloeg het ook nog China (1894-1895) en Rusland (1904-1905). Op de 

vooravond van de Eerste Wereldoorlog won het de status van eersterangs internationale 

macht. Japan experimenteerde steeds met buitenlandse institutionele en ideologische 

modellen en dit is mogelijk een van de oorzaken waarom Japan uitgroeide van een 

twijfelachtige debiteurnatie tot een kredietwaardig moderne staat.

 

192

De invloed van de Belgische constitutie op de vroegste constitutionele voorstellen in 

Meiji (明治) Japan was indirect. De Belgische constitutie moet gezien worden als een brug 

tussen de liberale constitutie zoals de Britse en de autocratischere constitutie zoals die van de 

Pruisen.

 

193

Japan transformeerde in een moderne natie in de meest belangrijke periode in de 

wereldgeschiedenis, de tweede helft van de 19de eeuw. Japan kreeg zijn eerste grondwet in 

1889, zijn eerste code van burgerlijk recht in 1898 en zijn eerste regering gebaseerd op een 

parlementaire meerderheid in 1903. In deze tijden werden ook de funderingen gelegd van de 

Europese moderne gemeenschap en economie. Deze veranderingen op de materiële 

omgeving en in de sociale context hadden een diepe weerslag op onze levensstijl. De Japanse 

fijne en toegepaste kunsten inspireerden het Symbolisme, Jugendstil en Art Nouveau. Omdat 

Japan de Westerse beschaving probeerde over te nemen, bevestigde dit het geloof in de 

 

                                                 

190 Friendly or helpful feelings towards other people or countries 
191 Vande Walle W.F., 2005, p.23-24 
192 Schiltz M., 2005, p.121 
193 Vanoverbeke D., 2005, p.133 
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universele waarde van de Westerse beschaving en cultuur. Economische, commerciële 

uitwisselingen en culturele invloed en artistieke inspiratie beïnvloeden de relaties tussen 

Japan en België. De artistieke beweging genaamd het Japonisme toonde de aanwezigheid en 

de vormende invloed op de artistieke creatie.194

De eerste wereldoorlog is een keerpunt in zowel de Belgische buitenlandse relaties als 

die van Japan. Dankzij de Eerste wereldoorlog kon Japan zich op de voorgrond bewegen van 

de internationale politieke en economisch scène. Maar Europa was verzwakt door de oorlog 

en hierdoor keerde de relatie tussen België en Japan volledig om. Na het einde van de eerste 

wereldoorlog werd Japan veel machtiger dan België, waar België voor de eerste wereldoorlog 

een hoog geïndustrialiseerde en gemoderniseerde natie was.

 

195

De gouden principes van het Buitenlandse staatsbeleid van België zijn aan de ene kant 

de noodzaak om hun ingang in de buitenlandse markten te verzekeren en aan de andere kant 

de noodzaak om vriendelijke relaties te onderhouden met alle andere naties om te vermijden 

om in een oorlog meegesleurd te worden. Het had een tekort aan militaire machten maar 

ontwikkelde gedurende de 19de eeuw een eerste rang economische machtsbasis. België moest 

de neutraliteit bewaren sinds zijn oprichting bij internationaal verdrag. Deze neutraliteit gold 

van 1830 tot 1914. Tijdens deze periode consolideerde België zichzelf als een onafhankelijke 

natie en ontwikkelde ze diplomatieke relaties met buitenlandse naties waaronder Japan. 

Dankzij de neutraliteit van België kon ze een belangrijke economische macht worden. De 

belangrijkste taak van de Belgische diplomatie is de promotie en expansie van export. België 

moest wel vaak Frankrijk van zijn territorium weghouden. Tegen het einde van de 19de eeuw 

was België een economische supermacht, financieel centrum, thuisbasis voor industriële 

activiteiten die tot Rusland, Egypte, China en India reikten en vanaf 20 augustus 1908 werd 

het de metropolis van een grote kolonie, Kongo. In minder dan een eeuw was België 

ontwikkeld in één van de belangrijkste economische en industriële machten van de wereld, 

desondanks zijn klein territorium.

 

196

Door het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd het einde van zijn neutraliteit 

aangekondigd. Deze nieuwe internationale wendingen dwongen het land tot een strijd om het 

verzekeren van zijn onafhankelijkheid. België zocht toevlucht in integratie in internationale 

 

                                                 

194 Vande Walle W.F., 2005, p.24 
195 Vande Walle W.F., 2005, p.26 
196 Vande Walle W.F., 2005, p.26 
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organisaties en kaders na de tweede wereldoorlog, omdat het duidelijk werd dat neutraliteit 

niet genoeg was om een internationaal conflict te vermijden. Er begon een periode van 

militaire en economische afhankelijkheid. België integreerde met de hulp van buitenlandse 

ministers na de tweede wereldoorlog in de belangrijkste internationale organisaties zoals de 

EGKS en NATO. Paul Henri-Spaak was een zeer belangrijke internationale figuur hierin. 

België was een stichtend lid van de NATO en van de verscheidene organisaties die de EU 

voorafgingen.197

 

 

2.1.6 Periode na WOII tot heden 

De Japanse bedrijfsleidingstijl en de Japanse dominantie van de wereldeconomie 

lieten blijken dat tijdens de jaren ‘80 Japan in het proces zat om het middelpunt in de wereld 

in te nemen. De meeste boekhandels hadden boeken over management in Japanse stijl. 

Overal kon je auto’s, camera’s en huishoudtoestellen ‘made in Japan’ vinden. Japanse 

literatuur, mode en cinema werden overal opgewaardeerd. Japanse boeken werden vertaald in 

de voornaamste Europese talen, Japanse modeontwerpers kregen faam in Europa en de 

Japanse film werd cultfilm. In België werd een Japanse soap opera ‘Oshin’(おしん) in de 

meest Belgische huiskamers gevolgd.198

In 1990, na de voorspelling van Japans leiderschap in de meest geavanceerde 

technologie en design of een Pax Japonica, stortte de hele Japanse economie in elkaar. Deze 

crisis duurde ongeveer tien jaar, maar zelfs tot de dag van vandaag zijn de gevolgen ervan 

nog zichtbaar. Tot nu toe heeft Japan toch nog steeds de meest geavanceerde economie van 

Azië en is ze de meest betrouwbare partner voor de toekomst. Tegenwoordig is Japan 

langzaam de politieke erkenning, in plaats van de economische, aan het winnen waarnaar ze 

op zoek was. Door bondgenoten te zoeken en via internationale organisaties wil het een 

normaal land worden dat gerespecteerd wordt voor zijn waarde en zijn reëel gewicht.

 

199

Het feit dat enkel Japan behoort tot de club van de meest industriële landen of de G-8, 

toont zijn unieke positie in de Aziatische context. Het was het eerste Aziatische land dat in 

minder dan een eeuw veranderde in een gemoderniseerde, industriële natiestaat en won zo 

 

                                                 

197 Vande Walle W.F., 2005, p.27 
198 Vande Walle W.F., 2005, p.27 
199 Vande Walle W.F., 2005, p.27 
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een speciale plaats in het hart van Europa. Japan zocht contact en uitwisseling met de meest 

geavanceerde landen van de 19de eeuw en België was er één van. België was een nieuwkomer 

net als Japan, omdat België net als Japan pas was opgericht en in een vrij korte periode in het 

midden van de 19de eeuw uitgroeide tot de meest industriële en gemoderniseerde natie van 

het Europese continent. België kon potentieel een model zijn voor Japan zijn vlugge 

modernisatie, zoals het een model was voor China, Rusland en verscheidene landen van 

Zuid-Amerika.200

Voor meer dan vier eeuwen heeft België zijn lot in dat van andere Europese naties 

gelegd en door het verloop van tijd is zijn identiteit in het beeld van de Japanners gegroeid als 

duidelijk te onderscheiden van de anderen. Op dezelfde manier werden Belgen zich bewust 

van de unieke plaats van Japan in Azië en in de wereld. Door de uitwisselingen gesponnen 

over vier eeuwen, verwierven de twee landen geleidelijk aan meer kenmerkende contouren in 

elkaars perceptie. Ze hebben een afwisselend verhaal opgetekend, misschien niet van 

onverstoord geluk maar desalniettemin van diepe familiariteit, in het geheel verrijkend en 

winstgevend voor beide kanten.

 

201

De 2005 Wereldexpo in Aichi bracht een nieuwe input. Het Belgisch paviljoen 

ontving bezoekers van Japan en van over heel de wereld (hoewel in extreem mindere mate in 

vergelijking met de Japanse bezoekers) Er was ook een belangrijke economische missie naar 

Japan gekomen en er werden verscheidene artistieke evenementen georganiseerd. Zonder tijd 

te verspillen werd er dus een nieuw hoofdstuk toegevoegd aan de relaties tussen België en 

Japan: ‘Hoe twee verschillende beschavingen kunnen bijdragen aan elkaars ontwikkeling’.

 

202 

De Osaka Expo opende de ogen van de Belgen voor het economisch herstel van Japan na 

WOII. 2005 was het jaar van de Wereldexpo in Aichi en het jaar van uitwisseling op 

individueel niveau tussen de Europese Unie en Japan203, en het jaar van de 175ste verjaardag 

van de oprichting van het Belgisch koninkrijk.204

  

 

                                                 

200 Vande Walle W.F., 2005, p.27 
201 Vande Walle W.F., 2005, p.29 
202 HE Branders J-F, 2005, p.8 
203 HE Shôhei Naitô, 2005, p.9 
204 Gilet R.; Boesmans A., 2005, p.10 
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2.2. België en Japan: relaties in het licht van Expo2005Aichi 

2.2.1 Handelsrelaties 

De basis voor een goede relatie tussen de twee landen zijn zowel de economische 

banden als de onophoudelijke pogingen gemaakt door de businessgemeenschap en de 

Japanners die in België wonen om die relaties te onderhouden.205

Voordat we naar de tegenwoordige staat van de economische relaties kijken is het 

beter om een historisch perspectief te geven over de loop van die relaties door de tijden heen. 

Traditioneel heeft België zijn voorspoed volgehouden door handel te ontwikkelen. In de 

vroege jaren 1870 bezocht een missie geleid door Iwakura Tomomi(岩倉具視) België. 

België werd als belangrijk aanschouwd voor zijn traditie als een handelsnatie en de geest van 

wederzijdse winst en gelijkheid. De bevolking haar onbevooroordeeld nationaal karakter en 

linguïstische capaciteiten, gesteund door de traditie van de handelsnatie, de 

transportinfrastructuur die de geografische locatie van België in het centrum van Europa 

uitvergrootte, de ontvankelijkheid naar landgenoten met buitenlandse roots, en de diepe 

affectie en spontaniteit getoond aan de Japanners zorgen ervoor dat België nog steeds erg 

aantrekkelijk is voor Japanse bedrijven die bereid zijn in het buitenland te investeren. 

 

Japan deed grote pogingen om de wederzijdse handel te ontwikkelen via de promotie 

van import en buitenlandse directe investeringen, toen de handelsinstabiliteit groeide tussen 

Japan en Europa in de jaren ‘80. Al van het begin van de jaren 1960 streefden veel mensen in 

Japanse bedrijven zowel als de Japanse ambassade om de investeringen in België te promoten 

en de levensomgeving voor Japanners te verbeteren door bijvoorbeeld een Japanse school te 

op te richten in Brussel. De ambtenaren en vele anderen streden voor de ontwikkeling van 

wederzijdse heilzame economische relaties met een open geest. 

Door de activiteiten van de BJA ( Belgium-Japan Association)206 en de Associatie van 

Japanse Landgenoten in België (Nihonjinkai)(日本人会)207

                                                 

205 HE Shôhei Naitô, 2005, pp. 332-333 

 is de Japanse gemeenschap in 

België geworteld in de lokale gemeenschap, door speciaal nadruk te leggen op de 

uitwisseling van de voordelen van zowel de Belgische als de Japanse gemeenschappen. Tot 

op heden trachten zij steeds de ontwikkeling van bilaterale relaties te onderhouden. 

206 http://www.bja.be/ 
207 http://www.nihonjinkai.be/ zie ook http://www.bja.be/links.php 

http://www.nihonjinkai.be/�
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Na 1998 was de export van Japan naar België tussen de 500 en 600 biljoen yen per 

jaar en steeg ze in 2003 tot 668.2 biljoen yen (ongeveer 5,114 miljoen euro). De export van 

België naar Japan na 1998 bedroeg tussen de 180 en 190 biljoen yen per jaar en steeg in 2003 

tot 213.8 biljoen yen (ongeveer 1,636 miljoen euro). 

Het volume van de handelsbalans tussen de twee landen bedroeg 882 biljoen yen 

(ongeveer 6,750 miljoen euro) in 2003, het hoogste in de voorbije vijf jaar. Veel Belgische 

producten van verschillende sectoren worden geëxporteerd naar Japan zoals mode, 

biotechnologie, logistiek/scheepvaart, beeldsensoren, informatietechnologie, grafische 

vormgeving en metaal. Ze hebben een succesvolle intrede in de Japanse markt gemaakt naast 

goed ontwikkelde Belgische merken die bekend geworden zijn bij de Japanse bevolking, 

zoals bier, chocolade en tekenfilm en stripfiguuraccessoires.208

Het volume van de directe investeringen van Japan in België varieerde van 64.5 

biljoen yen in 2001 tot 188.8 biljoen yen (1,602 miljoen euro) in 2002 en 50 biljoen yen in 

2003. Het gemiddelde niveau van de voorafgaande jaren waarvan het gemiddelde ongeveer 

20 biljoen per jaar was, werd hiermee extreem overschreden. Het volume van de directe 

investeringen van België in Japan varieerde over dezelfde periode tussen de 40.2 biljoen yen 

(371 miljoen euro) in 2001 tot 10.1 biljoen yen in 2002 en 25.2 biljoen yen in 2003 ook het 

gemiddeld niveau van de voorbije jaren overschrijdend waarvan het gemiddelde ongeveer 10 

biljoen per jaar was. 

 

In september 2004 registreerde de Nihonjinkai (日本人会)een totaal van 220 Japanse 

bedrijven die opgericht werden in België waarvan 47 hun Europese hoofdkwartiers in België 

hebben. Hieruit kunnen we afleiden dat Japanse firma’s met een globaal perspectief, hun 

activiteiten willen lokaliseren in België.209

Volgens Caroline Vanderoost die zich baseerde op een overzicht van de Export, 

import en commerciële balans van België sinds 1995 tot de eerste drie maanden van 2006, is 

er altijd een tekort geweest van België uit in zijn commerciële relaties met Japan. Dit tekort is 

toegenomen in de loop van de laatste jaren, maar lijkt zich weer recht te zetten gedurende het 

jaar 2005. Het tekort van de commerciële balans blijft afnemen gedurende de eerste drie 

 

                                                 

208 http://www.beerlife.net/archives/000500expo/ 
209 HE Shôhei Naitô, 2005, p.332-333 
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maanden van het jaar 2006, maar niets wijst erop dat we daaruit mogen concluderen dat dit 

een gevolg is van de positieve deelname van België aan Expo 2005 Aichi.210

 

 

De tabellen op de website van de INR gaan verder tot het jaar 2008 en wijzen erop dat 

het tekort van België in zijn commerciële relaties met Japan weer stijgt in 2006, een beetje 

afneemt in 2007 en vervolgens weer een beetje stijgt in 2008. Hieruit kunnen we afleiden dat 

de positieve deelname van België aan Expo 2005 Aichi hierop waarschijnlijk zeer weinig 

invloed zal gehad hebben. Of enkel in het jaar 2005 en het begin van 2006 voor een 

kortstondige impact zorgde.211

Uit de tabellen kan je ook afleiden dat de export van Japan naar België gestegen is in 

de jaren 2005 en 2006, maar dat omgekeerd de export van België naar Japan na zijn 

hoogtepunt in 2005 te hebben gehad drastisch daalt in de komende jaren. Dit zou te wijten 

kunnen zijn aan de weinige media-aandacht van de Belgische pers over de Universele 

Expositie, zodat deze ervoor gezorgd heeft dat nadat de export fors gestegen was voor de 

duur van de expo, erna terug de gewone gang van zaken werd voortgezet. De export van 

Belgische producten naar Japan voor de duur van zes maanden van de Expositie moet zeker 

gestegen zijn door de extreme verkoop van Belgische producten in de winkel van het 

paviljoen. Dit kan je afleiden uit de tabel van België zijn export volgens handelsartikel (zie 

 

                                                 

210 Vanderoost C.; Capron H., 2006, pp.9-10 
211 Zie ook STATISTICS UPDATE 2007 – JAPAN TRADE & FOREIGN DIRECT INVESTMENT(zie bijlage 
12) en hier ook gebaseerd op de informatie(commerciële balans en FDI.xls) gegeven door Feron N. via email op 
27 april 2009. 
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bijlage 12) naar Japan. Vooral voedsel en drank kennen een opmerkelijke stijging in het jaar 

2005, waarbij voedsel en levende dieren een forse daling dan weer kennen in 2006.212

De autosector, de gesteentesector, de chemiesector en de houtsector zijn de 

voornaamste sectoren van export, de stroom van handelswaren tussen de haven van 

Antwerpen en die van Nagoya, de hoofdstad van de Aichi-prefectuur. Dat Antwerpen 

belangrijk is voor de Japanse diamantmarkt zie je aan de 123 bedrijven die uitvoeren naar 

Japan. Japan was de zevende grootste importeur van gepolijste diamanten uit Antwerpen in 

2003.  

 

De Japanse directe investeringen in België en de Japanse export naar België kennen 

een blijvende betekenisvolle groei. De Belgische directe investeringen en zijn export naar 

Japan echter blijven onvoldoende ook al zijn ze gelijkwaardig ontwikkeld in de loop der 

jaren. In 2006 is de directe investering van België in Japan voor de eerste keer groter dan de 

directe investering van Japan in België.  

In 2004 waren er volgens het onderzoek van Caroline Vanderoost slechts 

drieëntwintig Belgische bedrijven in Japan.213 In 2006 zijn dat er echter al 36214 (zie bijlage 

11) geworden. Dit zou een gevolg kunnen zijn van de positieve impact van de verkoop van de 

handelswaar op de Expo 2005 Aichi zelf. (Of door de positieve contacten gelegd op de Expo 

via economische missies.) Door dit effect zouden er meer Belgische bedrijven zich 

aangetrokken kunnen voelen om te investeren in Japan. Japan had in 2004 217 bedrijven 

gevestigd in België, dit aantal stijgt in 2007 tot 240 à 250. In vergelijking van de twee landen 

blijkt echter nog steeds dat Japan veel meer investeert in België dan België in Japan. Maar de 

groei van het aantal bedrijven in beide landen lijkt de laatste jaren overeen te komen.215

  

 

2.2.2 Diplomatiek 

De diplomatieke relaties met de shogunale autoriteiten van Japan begonnen in 1866 

voor België als negende land dat een verdrag wist af te dwingen met Japan.  
                                                 

212 www.mof.go.jp/english/files.htm/ 
213 Capron H.; Vanderoost C., 2006, p.10 
214http://translate.google.com/translate?hl=nl&langpair=en|nl&u=http://www.blccj.or.jp/index.php%3Fid%3D2
6&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bc
ompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den 
215 Hier gebaseerd op informatie verkregen door de Japanse ambassade in België  in een persoonlijk gesprek op 
29 juni 2009 

http://www.mof.go.jp/english/files.htm/�
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België is in Japan zowel door de federale staat als Gewesten en Gemeenschappen 

vertegenwoordigd. Ook de fundamentele rol voor de Belgische industriële wereld van de 

Kamer van Koophandel België-Luxemburg in Japan mag niet over het hoofd gezien 

worden.216

Volgens Caroline Vanderoost, die haar informatie tot oktober 2005 haalde van de 

Japanse ambassade in België, zijn er ongeveer 6.592 Japanners die deel uitmaken van de 

Japanse gemeenschap in België, waarvan het grootste deel in de regio van Brussel woont. In 

oktober 2006 steeg dit aantal tot 6.658.

 

217  Er wonen echter maar 550 Belgen in Japan in 

2003. Daarbij telt het aantal zustersteden tussen België en Japan er dertien, waarvan er zes in 

de Chûbu regio gelegen zijn.218 (Volgens andere bronnen bedraagt het aantal zustersteden 

maar 8 of 9 steden219

 

.) (zie bijlage 10) 

2.2.3 Wetenschappelijk-Technologisch 

De relaties tussen Japan en België op het gebied van Wetenschap en Technologie. 

Tijdens het Tokugawa (徳川) shogunaat, de periode van isolatie van Japan, van 1603 

tot 1868 was er een systematische transfer van Europese wetenschappelijke en technische 

boeken via de Hollandse handelspost die zich op het schiereiland van Deshima in Nagasaki 

bevond. Wetenschap geïmporteerd van Europa via Deshima werd in die periode bekend bij 

de Japanners als “Hollandse wetenschap”, hoewel een groot deel hiervan Vlaamse bijdragen 

waren. Tijdens de Meiji(明治)-, Taishô(大正)- en Shôwa(昭和)-eeuwen droeg België bij tot 

de moderne Japanse instellingen (de Grondwet, het bankwezen van de Meiji (明治)) en tot de 

Japanse industriële sector, zoals de staalindustrie en brouwerijen. Dit was het gevolg van de 

vroege ontwikkeling van de officiële relaties met Japan. De vooruitgang van de Japanse 

wetenschappelijke en technologische kennis220

                                                 

216 

 groeide samen met de Japanse industrie, na 

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
 

217 http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
218 Vanderoost C.; Capron H., 2006, pp.10-11 
219 Hier gebaseerd op de informatie verkregen door Bocklandt S. via email op 4 juli 2009 zie ook 
http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html en http://pioneer.jp/belgium/link/index-e.html#1b 
ook gebaseerd op de informatie verkregen door de Embassy of Belgium in Tokyo (Hoogmartens J.)via email op 
1 juli 2009 en ook gebaseerd op de informatie verkregen door de Japanse ambassade in België in een 
persoonlijk gesprek op 29 juni 2009 
220 Zal vervolgens afgekort worden als W&T 

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html�
http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html�
http://pioneer.jp/belgium/link/index-e.html#1b�
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het einde van de Pacifische oorlog. De groei van Japanse investeringen in België ging 

gepaard met de groei van Japanse export naar België vanaf 1975 tot heden. De Belgische 

investeringen in Japan en export naar Japan echter, blijven onvoldoende en soms zelfs 

ondermaats (denkend aan het klein aantal Belgische wetenschappers en ingenieurs die actief 

zijn in de Japanse universiteiten en laboratoriums). Nieuwe Belgische inbreng bleef uit, 

ondanks een groei van wetenschappelijke en technologische samenwerking.221

 Belgische bedrijven zullen de mogelijkheid krijgen om de noden van de 

Japanse markt op te vullen op de vlakken waar Japan achter ligt op de geïndustrialiseerde 

landen. Dit is op gebieden als databases, software, vliegtuigmotoren, studie van de ruimte, 

huisvesting/behuizing van industrie, ziekenhuisgeneeskunde, verdeling van koopwaar. Het 

wetenschappelijke en technologische niveau speelt een belangrijke rol in de manier waarop 

Japanners het land waarnemen. België heeft een goed imago als een geavanceerd 

wetenschappelijk land in de ogen van de Japanners. Dit komt door zijn uitmuntende 

internationale reputatie en befaamde wetenschappers. Als de eerste industriële macht van 

Azië en tweede wereldeconomie heeft Japan gelijklopend een sterke wetenschappelijke en 

technologische basis desondanks de moeilijke financiële en economische situatie. Sinds 1990 

is ook het aantal Japanse laureaten voor de Nobelprijs sterk gestegen. De meeste Europese 

regeringen hebben begrepen dat Japan het toegepast en fundamenteel wetenschapspotentieel  

wil laten toenemen en hebben hierop een grote wetenschappelijke en technologische afdeling 

ontwikkeld op hun Ambassades in Tôkyô.

    

222

De deelname van België aan de Expo wordt ook bepaald door de wetenschappelijke 

en technologische uitwisselingen. Door dit type van relatie kan de deelname van 

ondernemingen en andere onderzoeksorganismen beïnvloed worden. Het is meestal België 

als geheel dat beschouwd wordt, omdat het niet altijd evident is om Waalse en Vlaamse 

collaboratie van elkaar te onderscheiden
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De voornaamste uitwisselingen hebben voornamelijk plaats in de volgende sectoren: 

 

                                                 

221 Aderca J.B., 2005, p.344 zie ook Vanderoost C.;Capron H., 2006 
222 Aderca J.B., 2005, pp.345-349 
223 Vanderoost C.; Capron H., 2006, pp.11-12 
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De elektronica en software, nieuwe materialen, biotechnologie, medische 

technologieën en medicinale en farmaceutische producten, de glas- en staalindustrie, de 

autofabricage, de nucleaire industrie, het milieu, chemie,…224

Er was ook een viervoudige wetenschappelijke samenwerking tussen beide landen op 

Antarctica tot 2000 en in 2004 werd het project om er in 2007 een nieuw Belgisch 

wetenschappelijk station neer te zetten goedgekeurd. Het internationaal ITER

 

225 project zal 

de Japans-Belgische wetenschappelijke samenwerking versterken in het veld van vredevolle 

toepassing van nucleaire fusie. De versterking van de wetenschappelijke en technologische 

relatie tussen België en Japan wordt ook versterkt door de akkoorden tussen universiteiten. 

Een akkoord dat herzien werd in 2003 zorgt voor een jaarlijkse uitwisseling van een twaalftal 

universiteitsprofessoren en onderzoekers.226

Al deze sectoren zijn sectoren van import/export en/of van wetenschappelijke en 

technologische uitwisselingen tussen België en Japan. Zij maken ook deel uit van de 

sleutelsectoren van de economische missie die plaats had van 11 tot 18 juni 2005, op de 

expositie in Aichi. Zowel het bijzondere karakter van de Japanse markt als de commercieel 

gunstige momenten tussen de twee landen zijn dus in rekening gebracht bij de 

voorbereidingen van het evenement. De Belgische overheid heeft dus haar deelname 

bevestigd op basis van de commerciële interesses die Japan vertegenwoordigt voor België.

 

227

 

 

2.2.4 Culturele uitwisselingen 

  Er was weinig interesse in Japanse religie en filosofie, maar wel in Japanse 

houtsnedenprenten die eenvoud, liefde voor de natuur en frisheid van ontwerp uitstraalden. In 

sommige literaire en poëtische werken was Japan aanwezig als een motief of een bron van 

inspiratie, dit wel veel minder dan China of de Arabische wereld. Een goed voorbeeld hiervan 

is Eventails exotiques door Max Waller (1888 of later). De twee meest belangrijke uitingen 

van Japonisme in de literaire kunsten zijn L'eventail Japonais door Max Elskamp en 

Imagerie japonaise (1888) door Jules Destrée. In beide gevallen spelen Japanse prenten een 

                                                 

224Zie ook http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
225Zie http://www.iterbelgium.be/ Een internationale investeringsproject in Zuid-Frankrijk dat de bouw van een 
experimentele reactor voor kernfusie betreft zie ook http://www.iter.org/default.aspx  
226 Aderca J.B., 2005, pp.347-348 
227 Vanderoost C.; Capron H., 2006, pp.11-12 
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belangrijke rol. De meeste artiesten beperkten zich tot decoratieve elementen, zogezegd van 

Japanse oorsprong, maar Destrée bracht een diepere aanpak. Zelfs Ensor en Khnopff geraken 

amper verder dan zijn exotisme; Ensor schilderde Squelette regardant des chinoiseries in 

1885 en Nature morte aux chinoiseries in 1891 bevatten allebei een Japanse prent. In enkele 

van zijn andere schilderijen schildert hij een Japans schuifscherm. Theodore Hannon (1887) 

met zijn Ombrelle japonaise en enkele japonaiseries van Alfred Stevens waaronder La 

Parisienne japonaise. In 1886 publiceerde Hannon een boekje genaamd Impressions sur la 

peinture waarin hij Japanse kunst aanbeveelt. De artiesten maken weinig onderscheid tussen 

japonaiseries en chinoiserie, gedenk de twee schilderijen van Ensor waarvan de titels 

‘chinoiserie’ bevatte maar de werken zelf ook allebei Japanse prenten bevatten. Hetzelfde 

bemerken we bij de literaire productie van Elskamp. 

Soms ging de vorm van inspiratie verder dan die van Japanse prenten die een object in 

een schilderij voorstelden. Japanse prenten brachten de commerciële poster teweeg en lieten 

de houtsnedenprent herleven. Je kunt gemakkelijk de invloed van de Japanse technieken 

en/of motieven op de posters zien. Adolphe Crespin decoreerde veranda’s met uitvergrootte 

Japanse prenten in 1881 en tekende Japanse maskers. Eén van de meest excellente werken is 

de poster die hij maakte voor zijn vriend Hankar in 1894. Les affiches étrangères illustrées is 

de titel van een bloemlezing van geïllustreerde posters gepubliceerd in Parijs in 1897, 

gemaakt door Armand Rassenfosse in 1896 door een Japanse theaterposter te kopiëren. 

Khnopff had een voorliefde voor smalle en hoge canvassen en in zijn schilderijen is er 

sprake van Japanse invloed. Hij was één van de meest belangrijkste Belgische symbolisten. 

Daarom werd één van zijn kunstwerken gekozen om in de picturale Opera van het Belgisch 

paviljoen verwerkt te worden op de Universele Expositie in Aichi. In de Europese kunst van 

de Fin de Siècle werd de Japanse natuur een belangrijk motief zowel als de meestal 

stilistische bloemenmotieven in de Jugendstil en Art Nouveau-beweging. De Golf van 

Hokusai (北斎) was één van de belangrijkste elementen van de Japanse natuur en die kwam 

terug in de tekening van Gisbert Combaz in 1901. Zowel Ensor’s schilderij Le Christ 

apaisant la tempête en het werk van Henry Van de Velde waren beïnvloed door die golf.228

De meest belangrijke instantie die Japan overzee moet vertegenwoordigen zijn de 

Japanse inwoners in België zelf. Zij leven in een vreemd land, zij moeten integreren in de 

 

                                                 

228 Vande Walle W.F., 2005, pp.24-25 
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lokale gemeenschap en zij moeten idealiter de leiding nemen in uitwisselingsprojecten. Het is 

dus belangrijk dat het aantal Japanse inwoners in 1999 4,688 bedroeg en in 2003 alreeds 

5,848 bedroeg. Dit aantal steeg de laatste jaren nog verder. De meeste 

uitwisselingsactiviteiten worden georganiseerd door Nihonjinkai(日本人会), de BJA229

Sommige Belgen zijn geïnteresseerd om Japans te leren, wat bijdraagt tot de 

wederzijdse verstandhouding. Het aantal dat Japans studeert is echter nog relatief klein in 

vergelijking met andere Europese landen. Japanse inwoners van België dragen bij tot het 

onderwijzen van de Japanse taal en hebben zelfs een groep opgericht van Japanse 

onderwijzers in België. Er worden experts voor een korte periode of Japanners die toevallig 

België bezoeken, uitgenodigd om Japanse thema-evenementen voor te stellen. Dit alles was 

echter niet mogelijk zonder de samenwerking en openheid hiertegenover van de Belgen. 

Zelfs traditionele kunst zoals Noh(能)

 en de 

Japanse school in Brussel. Dan heb je nog private culturele organisaties, muzikanten en 

artiesten en de Japanse zakenlui die bijdragen tot de promotie van Japans-Belgische goodwill.  

230 theater kan het Belgisch publiek nog boeien als het 

creatief aangepakt wordt. De Japanse culturele gewoonten zoals bloemschikken en de 

theeceremonie231 werden aan de Belgen voorgesteld. Ook een voorstelling van kôdô(香道)232

In de herfst van 2001 en 2002 gaf de beroemde saxofoonspeler Watanabe Sadao 

(渡辺貞夫)

 

werd erg geapprecieerd door de Belgen.  

233 en zijn band een optreden in België met de steun van Japanse bedrijven. Op 

het Brussels International Festival of Fantastic Film in het bijzonder, worden veel nieuwe 

Japanse films voorgesteld. De Japan Foundation events nodigde regisseur Kurosawa Kiyoshi 

(黒沢清)234

                                                 

229 Afkorting van Belgian Japan Association, verder als afkorting gebruikt 

 uit als afgevaardigde, en ook Oshii Mamoru (押井守), Tsukamoto Shin’ya 

(塚本晋也)en Miike Takashi (三池崇史), regisseurs van de nieuwe generatie waren in 

België. Heel belangrijk voor de Japanse culturele aanwezigheid in België zijn de Belgen zelf, 

de wijze waarop ze Japanse cultuur en kunst appreciëren en of ze al dan niet gemotiveerd zijn 

om wat zij weten over Japan door te geven aan Belgen die niets weten over Japan.  

230 In de 14de eeuw ontstane vorm van theater, de oudste masker theatervoorstelling in de wereld 
231 Er is een theehuis waar ook soms demonstraties worden gegeven, bij het museum van Mariemont 
www.musee-mariemont.be, verder staat er ook een theehuis in de Japanse tuin van Hasselt 
232 het branden van wierrook 
233 http://www.sadao.com/en/biography/index.html 
234 http://research.yale.edu/eastasianstudies/Kurosawa.pdf 
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Europalia 89: ‘Japan in Belgium’ was het evenement dat de Belgen de meeste kansen 

bood om de Japanse cultuur op alle vlakken te leren kennen. De Europese Hoofdsteden van 

Cultuur of de 2002 FIFA Wereldbeker Korea-Japan gaven ook mogelijkheid aan België om 

Japan te onderzoeken. Natuurlijk is niet ieder grootschalig project een kans om uitwisseling 

te promoten.235

2.2.5 Toerisme 

 (zie bijlage 14) 

Om de toeristische relaties te kunnen begrijpen is het nodig dat we eerst even 

terugblikken naar het begin van de toeristische relaties tussen beide landen. In 1969 begonnen 

die relaties met de vlucht van Sabena naar Japan. Het verbod op overzeese reizen werd in 

1964, 20 jaar na de tweede wereldoorlog, opgeheven. 1964 was het jaar van de Olympische 

Spelen in Tôkyô, het begin van de Shinkansen (新幹線)236

De officiële start van de toeristische uitwisselingen tussen België en Japan was in mei 

1974, toen op initiatief van Sabena, het eerste Belgische nationale kantoor van toerisme in 

Tôkyô geopend werd. In het begin verliepen deze uitwisselingen stroef, door het gebrek aan 

een duidelijk nationaal beeld van het land België. Hierdoor werd België heel zelden in een 

volledig verzorgd reisprogramma gestoken. Vaak maakte men slechts een korte stop in 

Brussel. Hierop ging er een publiciteitscampagne van start in de Japanse media om de aantrek 

van België onder de Japanse bevolking te vergroten. In 1975 was er de eerste (volledig 

verzorgde) pakketreis naar “Parijs en Brugge voor 8 dagen” door de vele publiciteit die 

vooraf gemaakt werd. Het publiciteitsfilmpje stelde Brugge voor als 

huwelijksreisbestemming en romantische stad met vele kanalen. In 1978 zorgde het 

Millennium van Brussel ervoor dat er tevens veel Japanse tours georganiseerd werden naar 

Brussel.

 en het herstel van de Japanse 

economie. Dit veroorzaakte de eerste overzeese reisboom in Japan in het jaar 1965. Met het 

eerste gebruik van de jumbojets waren de late jaren ‘60 het begin van massatoerisme en 

verkeer in Japan. Het aantal Japanse overzeese reizigers verdubbelde in het jaar 1972 en weer 

in 1974. Vele nationale reisbureaus werden in Japan geopend met het oog op de vlug 

groeiende Japanse reisindustrie.  

237

                                                 

235 Jun Takeshita, 2005, pp.374-377 zie ook 

  

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
236 Japanse hogesnelheidstrein 
237 Naoko Miyashita, 2005, pp.410-413 
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Dankzij de sterke yen en de sterk groeiende Japanse economie waren de jaren ’80 na 

de oliecrisis een periode van expansie van het Japans overzees toerisme. In het jaar 1985 was 

er een stijging van 178 procent van de Japanse overnachtingen in België in vergelijking met 

het jaar 1978. Dit kwam deels door de organisatie van het vijfvoudig “Belgium festival”, dat 

het imago van België als “een land van gastronomie, vakmanschap, geschiedenis en traditie” 

vergrootte en deels door het vlug groeiende verkeer van Japan naar België. Dit laatste stelde 

Sabena in staat haar vluchten naar België op te trekken naar drie per week. “Veiligheid” werd 

voor de eerste keer een prioriteit voor Japanse overzeese reizigers na het incident van 26 april 

1986 in Chernobyl, hoewel dit voorval geen drastische gevolgen had op de groeiende 

reisindustrie. “Europalia Japan” in 1989 zorgde voor een nieuwe boost van de toeristische 

uitwisselingen tussen Japan en België. Deze “mens-tot-mens uitwisseling” droeg in het 

bijzonder bij tot reizen als een wederzijdse interactie en persoonlijk verrijking.  

In 1990 steeg de golf van toerisme van Japan naar België door gezamenlijke 

vluchtoperaties van Sabena en ANA238

De introductie van een gemeenschappelijke Europese munt, de Euro, 

vergemakkelijkte vrij reizen in Europa nog meer. De fusie van Sabena met Swiss Air, 

 tussen Tôkyô en Brussel. Lokale steden in Japan en 

steden en dorpen in België ontwikkelden zustersteden (“twinning exchanges”) in deze 

periode. Ze hoopten zo hun lokale economie te ontwikkelen op basis van gemeenschappelijke 

thema’s. Op het gebied van toerisme zou twinning meer lokale Japanse burgers naar minder 

bekende regio’s in België lokken. In 1993 was Antwerpen de “Culturele Hoofdstad van 

Europa” en werd deze hierdoor eindelijk in kaart gebracht als een interessante 

reisbestemming voor de Japanner. Geleidelijk aan werden er meer reismogelijkheden 

gecreëerd voor de gemiddelde Japanner door de dalende reiskosten die gepaard gingen met 

een economische groei. Hierdoor werden ook Durbuy en de kastelen van Wallonië als 

reisbestemming gekozen of zelfs voor trouwpartijen in het kasteel van Modave vanaf 1994. 

Helaas, door de toenemende Japanse economische crisis trok ANA zich datzelfde jaar terug 

uit de gezamenlijke vluchtoperatie met Sabena. Toch kende het jaar 1997 het hoogst aantal 

Japanse overnachtingen in België, namelijk 300,000 nachten. Dit door de opening van de 

Kansai Internationale Luchthaven. In de lente van 1999 werden “Belgium Watching”-

evenementen georganiseerd.  

                                                 

238 ANA is de afkorting van de naam van een Japanse vliegtuigmaatschappij, All Nippon Airways Co., Ltd. 



 
  71 

ingegeven door verschillende financiële crisissen, de 9/11 aanval op het WTC239 in New 

York,… Deze waren factoren die speelden in verscheidene veranderingen in het toerisme 

sedert 2000. In 2001 daalde het aantal Japanse overnachtingen in België met 17.9 procent in 

vergelijking met het jaar daarvoor, door het verlies van de directe toegang tot België vanuit 

Japan240 en het nalaten van reizen door de angst voor terrorisme. Sinds de tweede 

wereldoorlog was de wereldbeker 2002 met de Japan vs. België match de beste opportuniteit 

om een nationaal imago te creëren voor België. Het bewijs dat België een “gevestigde” 

reisbestemming was, onachtzaam de indirecte toegankelijkheid. Deze kans werd 

aangegrepen: statistieken tonen een herstel van 16.7 procent. SARS241 en de oorlog in Irak in 

2003 zorgden echter voor een volgende klap aan het aantal Japanse buitenlandse reizen. 

Vrede en veiligheid zijn dus vitale factoren gebleken voor Japanse reizigers. Het aantal 

Japanse reizigers in België in 2003 daalde met 24.8% in vergelijking met het vorige jaar. Het 

economisch herstel in Japan wordt later weerspiegeld door een geleidelijk herstel in 2004.242

 

  

 

                                                 

239 World trade centre 
240 De laatste vlucht van Tôkyô naar Brussel was op 7 oktober 2001  
241 Severe Acute Respiratory Syndrome : http://www.who.int/csr/sars/guidelines/en/index.html 
242 Naoko Miyashita, 2005, pp.410-413 
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  In de tabel kan je zien dat het aantal Japanse toeristen die in België waren zijn 

hoogtepunt kent in 2000. Daarna kennen we een lichte daling in 2001, die dan gevolgd wordt 

door een stijging in 2002, een daling in 2003 en een stijging in 2004. Na deze stijging van het 

aantal Japanners dat in België aankwam volgt er een continue daling tot op 2007. Hieruit 

kunnen we afleiden dat de Expo 2005 Aichi misschien niet het gewenste effect had op het 

toerisme. Uit de tabel kunnen we afleiden dat het aantal Japanners in België zelfs gedaald is 

sinds 2004, de laatste twee jaar zijn echter gelijk gebleven.243

In 2000 werden 309.000 overnachtingen van Japanners in België genoteerd, dit in 

vergelijking met 205.000 in 2007. Vanaf 1998 was er een stijging tot en met 2000, na 2000 

volgde er een daling, met dan weer een stijging als gevolg in 2002, en ook na een daling in 

2003 volgde er een stijging in 2004, waarop er een continue daling volgt van het aantal 

overnachtingen van Japanners in België tot 2007.

 

244

Zoals uit een artikel van het Nieuwsblad blijkt, hangt het toerisme af van de economie 

en andere factoren. Het Japans toerisme leed zwaar onder de aanslagen van 11 september, het 

wegvallen van de Sabena-verbinding van Japan met België en de SARS-epidimie. Meer nog 

speelde de economische teruggang van de Japanse economie in 2003 een rol. Sinds de groei 

van de Japanse economie in 2004 is er automatisch een stijging van het Japans toerisme en 

dus ook een stijging van het Japans toerisme in België. Uit deze verklaring kunnen we 

afleiden dat het aantal Japanse toeristen in België of het aantal Belgische toeristen in Japan 

gewoon afhangt van de economische toestand van een land en helemaal niets te maken heeft 

met een expositie.

 Het is duidelijk dat er dus geen constante 

trend in deze bezoekersaantallen zit, buiten de inherente wisselvalligheid zelf.  

245

Uit het overzicht op de pagina van de jnto

 (zie Bijlage 13) 

246 kunnen we afleiden dat er in het 

algemeen altijd meer Japanners naar het buitenland reizen, dan dat er buitenlanders Japan als 

reisbestemming kiezen. In 2008 waren dit 15.987.250 Japanners die naar het buitenland 

reisden tegenover 8.350.835 buitenlanders die naar Japan afreisden waarvan 6.048.681 

toeristen waren. Hiervan waren er 15.775 Belgen.247

                                                 

243 

 

http://www.statbel.fgov.be/figures/d73 nl.asp#1  
244 http://www.statbel.fgov.be/figures/d73 nl.asp#1 
245 http://Nieuwsblad.be/Archief/Artikel/index20050329G3DDLATjaspx 
246 Japan National Tourism Organization, de officiële japanse travel website 
247 http://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2009.pdf  
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In 2007 vertrokken er echter 17.294.935 Japanners naar het buitenland. Dit houdt in 

dat het aantal Japanse reizigers op zich al gedaald is in de loop van 2007 naar 2008. Wel is 

het aantal buitenlanders dat naar Japan reisde in dit jaar ongeveer gelijk gebleven, namelijk 

8.346.969 waarvan er 5.954.180 toeristen waren. Hiervan waren er 14.828 Belgen die Japan 

bezochten in 2007. Dus het aantal Belgische reizigers naar Japan is van 2007 tot 2008 met 

een 1000-tal gestegen.248

We kunnen concluderen dat hoewel het aantal Japanse toeristen in België gedaald is 

in de loop van de laatste drie jaar (periode tot en met 2007), dit niet noodzakelijk een gevolg 

van de Universele Expositie is. Ook dat hoewel het aantal Belgische toeristen in Japan 

gestegen is in de laatste twee jaar (periode tot en met 2008), dit zeker geen afdoend bewijs is 

om te concluderen dat dit een gevolg is van de Universele Expositie. Ten eerste beschikken 

we voor een te korte periode over cijfermateriaal en lijkt het zeer onwaarschijnlijk dat de 

Universele Expositie in Aichi ervoor gezorgd heeft dat er meer Belgische toeristen naar Japan 

kwamen, omdat er bijna of geen mediapropaganda in België over de Universele Expositie 

was. De gehoopte stijging van het Japanse toerisme in België is niet tot zijn recht gekomen, 

integendeel: er is zelfs sprake van een daling (periode 2005 tot en met 2007). Verder kan de 

daling van het Japans toerisme in België ook verklaard worden door het feit dat er op een 

expositie veel landen hun eigen land promoten. Een groot deel van de Japanse bezoekers 

wordt dus door andere landen aangetrokken. Als je dit in achting neemt, dan doet België het 

op vlak van toerisme nog zo slecht niet. 

 

 

 

3. Impact van Expo2005Aichi 

De culturele, economische en toeristische impact, en de impact op het imago van het 

gastland van een cultureel evenement, zoals van een Universele Expositie mag verwacht 

worden, wordt wereldwijd erkend. Maar er zijn zeer weinig studies over de impact van een 

deelname aan een dergelijk evenement als niet-organiserend participerend land. 

Vier miljoen mensen bezochten het Belgisch Paviljoen dat, desondanks het over een 

erg klein budget beschikte in vergelijking met de budgetten van de andere paviljoenen van 
                                                 

248 http://www.jnto.go.jp/eng/ttp/sta/PDF/E2009.pdf    
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hetzelfde niveau, toch een kwalitatief paviljoen wist neer te zetten. Aangezien het Belgisch 

Paviljoen in vergelijking met andere paviljoenen van hetzelfde kaliber veel meer bezoekers 

over de vloer kreeg, kunnen we hieruit afleiden dat de deelname een succes was. Volgens het 

Generaal Commissariaat zou dit gezorgd hebben voor enkele positieve gevolgen op het 

imago en de promotie van België in Japan en in Azië. Dit op het economisch plan door de 

georganiseerde ontmoetingen tussen de Belgische en Japanse bedrijven, op het toerisme door 

de door de drie regio’s gefinancierde film waar de aandacht op het Belgische landschap werd 

gevestigd, en op het culturele plan door de picturale opera gerealiseerd door François 

Schuiten en Alexandre Obolensky. (Dit werd wel niet door hen bewezen.)249 De globale 

balans van de Belgische deelname was meer dan bevredigend.250

 

 

3.1. Economisch 

Niets wijst erop dat de ondernemingen een evolutie ondervonden hebben in hun 

marktaandelen in Japan en/of in Azië, hoewel het paviljoen een zeer goed uitstalraam was 

voor de expositie van Belgische producten. Dus de impact op de zichtbaarheid gaat in 

stijgende lijn voor België, maar daalt bijvoorbeeld voor het Waalse Gewest omdat het geen 

tijd gespendeerd heeft aan de promotie van haar producten. Bedrijven kiezen er steeds voor te 

herkend worden op de internationale markt als Belgische ondernemingen en niet als Waalse 

of Vlaamse, dit zou tot te veel verwarring leiden bij de consument. Het is ook onnodig dat 

een klein land als België nog eens de nadruk legt op zijn gewesten, daar dit het 

verkoopproces vertraagt. De prinselijke economische missie heeft vrijwillig plaatsgehad in 

het gastland, onafhankelijk georganiseerd van de Expo 2005 Aichi, en kan dus als een deel 

van de economische en commerciële impacts van de expositie gezien worden.251

De interesses van bijvoorbeeld de regio Wallonië en die van de Waalse bedrijven zijn 

niet dezelfde, maar een samenwerking tussen beiden zou niet slecht zijn voor een 

maximalisatie van de impact van hun participatie. De hoofdinteresses van de regio Wallonië 

zijn gebaseerd op commerciële interesses en op de ontwikkeling van zijn aantrekkelijkheid en 

zijn imago. De voordelen, nadelen en de bepalende elementen om deel te nemen aan een 

  

                                                 

249 Vanderoost C.; Capron H., p.i 
250 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.ii 
251 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.iii 
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expo worden verder behandeld en onderzocht in de literatuur. De relaties tussen Japan en 

Wallonië worden onderzocht op economisch, diplomatisch en politiek vlak.252

De belangrijkste commerciële impacten zijn de verbetering van het imago en de 

zichtbaarheid van de onderneming en zijn producten, de vermeerdering van commerciële 

contacten op Japanse en Aziatische markten, de versterking van de relaties met de lokale 

partners, in mindere mate de identificatie van nieuwe markten en nieuwe noden.

 

253

Lotus Bakeries heeft duidelijk een voordeel genoten van de deelname aan de expo. 

Door zijn verdeling van gratis koekjes heeft hij de bekendheid van zijn product erg vergroot. 

Aangezien na de deelname aan Aichi, Lotus ook op Zaragoza vertegenwoordigd was en op 

ook aanwezig zal zijn op de komende expo in Shangai, duidt dit op een heel positieve en 

winstgevende deelname aan de exposities.

  

254 Uit het onderzoek van Lawrence Steen kan je 

afleiden dat door het aanbieden van iets gratis, zoals bijvoorbeeld het Lotus koekje, er meer 

bezoekers naar het paviljoen gelokt worden. Indien men dit product ook nog eens lekker 

vinden, zijn de bezoekers meer geneigd dit ook te kopen. Ook de randanimatie in Zaragoza, 

zoals de kantklossters en de jazz-optredens zorgden voor meer bezoekers en ook een 

terugkeer van diezelfden. In Zaragoza bracht enkel 12% van de bezoekers een bezoek aan het 

Belgisch paviljoen in het kader van een beroepsactiviteit omdat ze of lid waren van een 

delegatie of om hun producten te promoten.255

Uit de diepte-interviews van Lawrence Steen

 Meer dan de helft van de ondervraagden is van 

plan om terug een bezoek te brengen aan het Belgisch paviljoen op een volgende 

tentoonstelling, dit duidt op een grote relevantie van een volgende deelname van België aan 

de wereldtentoonstelling. 

256

                                                 

252 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.ii 

 kan je afleiden dat de meeste sponsors 

deelnamen aan de Expo Zaragoza om hun imago te versterken of om een imago te creëren 

zowel in binnen-als buitenland. Dit komt overeen met de conclusie van het onderzoek van 

Caroline Vanderoost voor Aichi. De deelname van de sponsors hangt af van de plaats waar de 

expo plaatsvindt en of het thema al dan niet specifiek is. Een te specifiek thema schrikt vele 

sponsors af. Veel sponsors nemen deel om te kijken wat  er uit een deelname gehaald kan 

worden met het oog op een eventuele verdere deelname aan wereldtentoonstellingen in de 

253 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.iv 
254 Hier gebaseerd op de informatie gegeven door Bart Bauwens in een persoonlijk gesprek op 9 juli. 
255 De Groote P.;Steen L., 2009, p.62 
256 Masterstudent toerisme aan de KUL 
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toekomst. Voor de meeste sponsors is de sponsoring van een wereldtentoonstelling geen 

buitengewone sponsoring maar gaat het om een ‘in hun ogen’ normaal bedrag.257

De sponsors(zie bijlage 9) verwachten geen bepaalde geldelijke bedragen in return of 

procentuele stijgingen van hun omzet bij de deelname aan expo’s, maar hun verwachtingen 

zijn vooral gericht op visibiliteit en imago. Deze conclusie geldt zowel bij Lawrence Steen 

als Caroline Vanderoost hun onderzoek. De meeste sponsors hebben geen middelen om meer 

concrete effecten te meten. Bij Expo Zaragoza was het ook nog te vroeg om duidelijkheid te 

krijgen over deze effecten. Een brochure blijkt ook voor de meeste sponsors van belang te 

zijn. Die was aanwezig in het Belgisch paviljoen in Japan, maar niet in het Belgisch Paviljoen 

in Zaragoza. Toch vinden zij dit een belangrijk middel om hun visibiliteit te verbeteren.

  

258

Volgens Boesmans en Dubuc

 

259

3.2. Politiek 

 waren de reacties van de meeste sponsors na afloop 

van de Expo positief, maar er is door een tekort aan onderzoeksmateriaal geen mogelijkheid 

om deze gewenste positieve impact te staven. Ook uit de commentaren achteraf van de 

sponsors en partners in het boekje Expo2005Aichi, België en de Wereldtentoonstellingen kon 

je een positieve deelname afleiden. Maar uit de bevindingen van de economische relaties kan 

deze impact nergens worden afgeleid. 

De impact op het imago en de zichtbaarheid volgens de enquête van Caroline 

Vanderoost zijn dat de Expo Aichi 2005 het imago en de zichtbaarheid van België heeft 

verbeterd, dat de impact op de Gewesten veel zwakker is, en dat volgens de bedrijven de 

impact op hun imago niet te verwaarlozen is.260

De politieke relaties worden onderzocht aan de hand van de bezoeken tussen de twee 

landen. De vriendschappelijke relaties tussen de Belgische Koninklijke familie en de Japanse 

keizerlijke familie kan gekenmerkt worden door hun sterke banden.

 

261

                                                 

257 De Groote P.; Steen L., 2009, p.63 

 België en Japan 

genieten een hechte vriendschap tussen de twee Koninklijke families. Het recentste bezoek 

van de Belgische economische missie dateert van juni 2005 en werd geleid door zijne 

258 De Groote P.; Steen L., 2009, p.63 
259 Hier gebaseerd op de informatie gegeven door Boesmans A. en Dubuc E. via email respectievelijk op 15 juli 
2009 en 22 juni 2009  
260 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p. iii 
261 HE Shôhei Naitô, 2005, p.332 
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Koninklijke Hoogheid Kroonprins van België. Belgische economische missies hebben Japan 

vaak aangedaan. Ook in juni 2005 leidde de toenmalige Belgische Eerste Minister Guy 

Verhofstadt een missie die het Japanse investeren in België moest promoten.262

 De toenmalige premier Verhofstadt trok samen met minister van Financiën Didier 

Reynders (MR) en toenmalig staatssecretaris Vincent Van Quickenborne (VLD) naar Japan. 

Hij drong er bij de Japanse liberale premier Koizumi (小泉)op aan om zo snel mogelijk het 

dubbelbelastingverdrag met Japan te moderniseren. Dit zou nodig zijn voor meer Belgische 

investeringen en afzet in Japan te verkrijgen. De Japanse liberale premier wilde de 

overheidsbedrijven liberaliseren en de administratie hervormen naar het beeld van 

Verhofstadt. Hij wou ook de wet laten veranderen zodat de keizer opgevolgd kan worden 

door een keizerin. Beide partijen wilden ook dat er een rechtstreekse luchtverbinding tussen 

Zaventem en Japan komt. Ook onderzoeken ze beiden of ze samen projecten kunnen opzetten 

in Afrika. België heeft er de ervaring en Japan wil er de middelen investeren.

 De Expo 

2005 Aichi speelde hierbij zeker een rol: de politici namen van deze gelegenheid gebruik om 

een paar staatsbezoeken uit te voeren. 

263

Enkele magnaten van Japanse firma's (Toyota, Kuraray, Asahi Glass, Pioneer,...) 

toonden interesse om verder te investeren in België. In 2004 heeft België 1,2 procent van de 

Japanse investeringen in het buitenland binnengehaald. Zo komt ons land op de vijfde plaats 

te staan in de Europese Unie, na Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland. Er zijn 

180 Japanse bedrijven in Vlaanderen, waar 180 000 mensen werken (in 2004-2005).

 

Berichtgeving in De Standaard leert ons dat de politieke relaties tussen Japan en België nog 

steeds van belang zijn en nog steeds als programmapunt op de Belgische agenda staan.  

264

De missies van Japan aan België (zie bijlage 13)vanaf het jaar 2005 bestonden uit de 

visite van Minister van Buitenlandse Zaken Machimura

 

265

                                                 

262 

 (町村), Vice Minister van 

Buitenlandse Zaken Shiozaki (塩崎) in 2005, gevolgd door een bezoek van Buitenlands 

Minister Asô (麻生), Vice Minister van Financiën Akaba (一嘉), Minister van de Staat van 

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
263 Albers I., 2005, p.12 zie ook http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=g0sk7g7g zie ook 
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF11012007_108 
264 Albers I., 2005, p.12 zie ook http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=GS7K3EQV 
265 http://www.mofa.go.jp/about/hq/profile/machimura.html 

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html�
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleID=g0sk7g7g�
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Regulaire Reformatie Chuma (中馬) in 2006, en het bezoek van Eerste Minister Abe(安倍) 

in 2007.266

De Eerste Minister Abe (安倍) van Japan bezocht België in januari 2007. Hier 

bevestigden Eerste Minister Abe (安倍) en Eerste minister Verhofstadt hun intentie om de 

voordelige, vriendelijke relaties verder te versterken en kwamen ze tot een akkoord over de 

verwachtingen voor de expansie van de menselijke en economische uitwisselingen van hun 

landen, zoals wederzijdse investeringen.

 

267 Verhofstadt hoopt op een rechtstreekse 

luchtverbinding voor zowel passagiers- als vrachtvluchten die een nieuwe dimensie kan 

geven aan de economische en inter-persoonlijke relaties tussen Japan en België.268

De politieke banden tussen België en Japan zijn steeds zeer sterk geweest. Dit blijft 

zo, ook na de Expo 2005 Aichi. Of de Expo een daadwerkelijke invloed gehad heeft op deze 

relatie valt niet te bepalen, wel heeft het Belgisch paviljoen het imago van België hoog 

gehouden. Imagoproblemen en slechte contacten met de Japanse bezoekers of diplomaten zou 

immers wel voor problemen kunnen zorgen op lange termijn. Niettemin hebben zowel de 

toenmalige eerste minister als een economische missie onder leiding van zijne Hoogheid 

Kroonprins Philip gretig gebruik gemaakt van dit mega-evenement om de contacten te 

versterken en eventueel te verbeteren.  

 

De goede diplomatieke relaties tussen het deelnemende land en het organiserende land 

bepalen deels de overwegend positieve commentaren, vermeld over de exposities. 

  

3.3. Wetenschappelijk – Technologisch 

Dankzij de Japanse Overheidsbeurs kunnen er al honderden onderzoeksstudenten naar 

Japan trekken. Het EU-Japan Centre voor Industriële Samenwerking (Coöperatie) verschafte 

meer inzicht in de verhoudingen op dit domein. Zij vonden de impact van de Expo 2005 

Aichi niet aantoonbaar. Het aantal Japanse studenten dat naar Europa komt is lichtjes 

gestegen, maar bij het aantal dat naar België komt spreekt men over een zodanig kleine 

stijging, één à twee studenten per jaar, dat dit verwaarloosbaar is. De gesprekspartner 

                                                 

266 http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
267 http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html 
268 http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF11012007_108 

http://www.be.emb-japan.go.jp/english/japbel/relations.html�
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?ArticleID=DMF11012007_108�


 
  79 

betwijfelde ook ten zeerste dat dit ook maar iets met de Expo 2005 Aichi te maken had. 

Cijfermateriaal kon ze me evenwel niet verschaffen. Het aantal Belgische studenten dat naar 

Japan gaat, blijkt in de loop van de jaren al helemaal niet gestegen te zijn. Het gaat hier enkel 

over wetenschappelijke uitwisselingen, aangezien de studenten ingenieur of wetenschappen 

moeten studeren om te mogen deelnemen aan het Vulcanus269 training programma in 

Japan.270

 Ik onderhield elektronische correspondentie met een ex-student van de VUB, 

Bram Vanderborght, die de expo in Japan bezocht had om de robots en technologische 

paviljoenen te bestuderen, samen met een voormalig klasgenoot. Samen hielden ze een soort 

van “dagboek” bij, een robotdagboek

  

271. Zijn reisgezel bleef na de Expo 2005 Aichi een jaar 

in Japan werken, dit kwam echter niet door de ervaring die ze opgedaan hadden in Aichi zelf, 

zijn besluit lag al vast voordat hij naar de Expo kwam. Op de expo site leerde hij wel zijn 

toekomstige collega’s kennen. Volgens de mening van Bram, die achteraf ook in Japan 

verbleef, was de expo niet zo productief als eerst gehoopt, een eerste grote probleem was de 

taal.272

Wij hadden gedacht dat we veel meer contacten zouden leggen. We hadden massa’s pralines 

bij, maar weinig ervan werden gebruikt. Het probleem was hoofdzakelijk de taal. Te weinig 

mensen spraken Engels en de teksten in de robotdemo hall waren bv. enkel in het Japans,... 

Ondertussen ken ik al heel wat Japanse wetenschappers, maar dat is dan hoofdzakelijk via 

mijn verblijf in Japan (was toen in Tsukuba) en via de congressen van AICHI05. De beelden 

die ik toen heb gemaakt zijn wel voor een stuk gebruikt geweest voor een BBC reportage over 

de toekomst van robots bijvoorbeeld, TV Brussel reportage en nog enkele in de geschreven 

pers.(Vanderborght B., 2009) 

 

Uit onderstaand citaat kunnen we afleiden dat expo’s misschien toch belangrijk zijn 

voor dan de kortstondige technologische uitwisseling, voor het moment van het evenement. 

Er komen een paar wetenschappers naar de Expo2005Aichi die er zonder dit evenement nooit 

geweest zouden zijn. 

                                                 

269 Ging van start in 1997, programma voor industriële plaatsing van EU-studenten zie ook http://www.eu-
japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html 
270 Hier gebaseerd op de infomatie gegeven door het EU-centre in een persoonlijk gesprek op 15 juli 2009  
271 http://lucy.vub.ac.be/diary_aichi.htm 
272 Hier gebaseerd op de informatie gegeven door Vanderborght B. via email op 4 juni en 12 juni 2009 
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Ik denk dat dergelijke expo’s wel belangrijk zijn voor technologische (en andere) 

uitwisselingen. Nu ik denk dat die expo vooral voor japanners was. Ik herinner me dat we in 

het station van Nagoya de filmploeg van RTBF waren tegengekomen en dat die vroegen of we 

wat wouden rondlopen in het station zodanig dat zij beelden konden maken van 

“buitenlanders” daar. Want die vonden ze gewoon niet...(Vanderborght B., 2009) 

3.4. Cultureel 

Op de sites van Alexander Obolensky en François Schuiten vindt men geen informatie 

meer over verdere contacten, uitwisselingen met of exposities in Japan na 2005. Wel mag 

gezegd worden dat Schuiten al meewerkte aan het Luxemburgs paviljoen in Sevilla 1992 en 

in Hanover 2000 met zijn Planet of visions.273 In 2013 zullen er opnieuw kunstwerken van 

Magritte274 (in 2002 was dit al het geval) tentoongesteld worden in Japan. Dit duidt natuurlijk 

niet direct op een invloed van de Expo2005Aichi. Het moet wel vermeld worden dat de 

meeste van de voorgestelde kunstenaars al faam kenden in Japan voor de Expo in Aichi. 

Emilie Claus telde vier opeenvolgende tentoonstellingen in Japan. Werken van Léon 

Spilliaert275

Lucille Feremans

 werden tentoongesteld in ‘From Ensor to Delvaux’ in Himeji in 2000 en in ‘Leon 

Spilliaert’ in Tôkyô (Bridgestone Museum of Art) in 2003.  

276

Hubert Minnebo

 had eerder ook al werken tentoongesteld in Japan, voor de duur 

van de expo mocht zij voor beperkte tijd over de expositieruimte beschikken in het Belgisch 

paviljoen. Verder heeft zij na de Expo nog twee exposities gehouden in Japan. Hieruit kunnen 

we echter niet afleiden of de expo hiermee te maken heeft, ze genoot immers al bekendheid 

vooraf. Feremans heeft in Japan volgende exposities op haar naam staan. Group Exhibition, 

Nagoya, Japan.(1989), Individual Exhibition, “Talking Hats”, Kodak Photo Salon, Tokyo, 

Japan (2003), in 2005 drie exhibities waarvan één in Ôsaka en twee in Nagakute. Eén ervan 

meer specifiek in het Belgisch paviljoen, Aichi 2005 en één lazing in Ôsaka, en nog één in 

2009, Individual Exhibition, “Velata”, Flanders Centre, Ôsaka, Japan. 

277

                                                 

273 http://www.beeldbeeld.be/schuitenpeeters/nl/bio/bio_schuiten.htm 

 exposeerde eerder al op de Expo in Ôsaka in 1970, verder 

exposeerde hij op verscheidene andere expo’s waaronder Expo 2005 Aichi er één was. De 

laatste was Zaragoza 2008. Uit het curriculum van deze twee kunstenaars kunnen we afleiden 

274 http://www.magritte.be/ 
275 http://archief.oostende.be/product/91/default.aspx?_vs=0_n&id=7285 
276 http://www.feremans.com/index.php?id=2; informatie van Boesmans A. op 15 juli 2009  
277 http://www.minnebo.be/stalhille/nl/artiest.htm; informatie van Boesmans A. op 15 juli 2009 
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dat ze vaak van wereldtentoonstellingen gebruik maakten om hun kunstwerken tentoon te 

stellen. Of we dit werkelijk als een cultureel gevolg van eerdere expo’s mogen rekenen is 

echter zeer de vraag. 

Op gebied van uitwisselingen tussen Nagakute en Waterloo, de zustersteden die van 

groot belang waren op de Expo 2005 Aichi, zijn er sinds 2005 volgens de dienst toerisme 

meer Japanse en Belgische uitwisselingen gebeurd.  Echter, volgens Miriame Courtheyn van 

de dienst jumélages(zustersteden) op de gemeente, zijn er geen veranderingen ondervonden 

in de relaties tussen beide steden. Beiden beschikken wel niet over cijfermateriaal. Zoals 

gewoonlijk komen er  inwoners van Nagakute naar Waterloo (vooral jongeren) en 

omgekeerd. Dit gebeurt iedere twee jaar. Dit jaar gebeurde dit niet door de verkiezingen. 

Volgens de dienst toerisme van Waterloo zijn de banden versterkt tussen beide steden, 

volgens Miriame Courtheyn evenwel niet. Er is volgens Miriame ook geen enkel verschil met 

de organisatie van culturele projecten sinds 2005, er gaan ook steeds minder Belgen naar 

Nagakute omdat de vliegtuigtickets te duur zijn.278

Verder kan worden afgeleid uit de briefwisseling met een ex-collega van Expo 2005 

Aichi, Sophie Bocklandt

 

279, dat de invloed die de Osaka Expo had op de culturele relaties in 

vergelijking met de Aichi Expo, vrij groot was en deze van de Aichi Expo vrij miniem.280

Expo Osaka had zeker invloed op de culturele relaties Japan-België, want op basis 

van de Gentse Stroppentocht die toen gehouden werd, heeft Kanazawa besloten een 

zusterstadverbond aan te gaan met Gent. (Kanazawa heeft een soortgelijke 

historische optocht.) Expo Aichi lijkt me niet zo'n verregaande culturele invloed te 

hebben gehad. We hebben redelijk succes gehad met onze kantklossters, muzikanten, 

diamantententoonstelling en de bloemstukken van Oste, maar of dat echt geleid heeft 

tot versterking van onze culturele banden, dat betwijfel ik ten zeerste. Onze 

chocolade, wafels en bier zijn misschien nog wat bekender en geliefder geworden, 

maar of dat culturele invloed is...?(Bocklandt S., 2009)  

  

                                                 

278 Hier gebaseerd op de informatie gegeven door Courtheyn M. in een persoonlijk gesprek op 29 juni 2009 en 
op de informatie gegeven door Isabelle in een persoonlijk gesprek en via email op 29 juni 2009 zie ook 
www.waterloo-tourisme.be 
279 Zij werkt reeds 3 jaar voor de gemeente Kanazawa met het JET-programma ( The Japan Exchange and 
Teaching Programme) zie ook http://www.jetprogramme.org/ 
280 Hier gebaseerd op de informatie gegeven door Bocklandt S. via email op 4 juli 2009 
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Het aantal zustersteden is gelijk gebleven, hieruit zou je ook kunnen afleiden dat de 

culturele invloed miniem was.(zie bijlage 10) 

 

3.5. Toeristisch 

De impact op het toerisme. Volgens 77% van de ondervraagden van de enquête van 

Caroline Vanderoost hebben de exposities hoe dan ook op lange termijn een invloed op het 

toerisme in België. Men verwacht globaal gezien een stijging van 1500 tot 3000 Japanse 

bezoekers in de komende jaren. Deze verwachting kunnen we echter teniet doen door de 

hierboven vermelde uitdieping over de toeristische relaties. Het aantal Japanse toeristen is 

immers gedaald van 2004 tot 2007. De evolutie van de toeristische opbrengst is hoofdzakelijk 

geëvolueerd op een verhoging van het percentage van groei van minstens 10%, maar zou in 

de beste omstandigheden tot 20% kunnen gaan. Het paviljoen was op de eerste plaats 

gebouwd om het toerisme op nationaal niveau te promoten en niet op het regionaal 

(gewestelijk) niveau.281

  

 

                                                 

281 Vanderoost C., Capron H., 2006, p.iv 
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VII. Besluit 
Het is moeilijk om de gevolgen van de Expo 2005 Aichi volledig in kaart te brengen 

door het gebrek aan beschikbare informatie, het ontbreken van gelijkaardige studies en te 

weinig mediabelangstelling. Ook ontbrak het door de beperkte duur van het evenement zelf 

aan een relatief lange studieperiode die idealiter startte met de expo en volgende elementen 

kon inhouden: enquêtes en interviews op de Expositie zelf bij bezoekers, vipmensen, staf en 

de organisatoren, indicatoren van vergelijking met andere landen of andere exposities, 

diepgaande enquêtes, het opvolgen van de evoluties in termen van zakencijfers en van het 

beeld van deelnemende ondernemingen, partners of sponsors van het evenement.282 Er zijn 

niet veel studies over de impact op de deelnemende landen aan een universele expositie. Er is 

te weinig aandacht besteed aan het communiceren van het evenement in België. Het zou beter 

zijn hadden de privé- en publieke organisatoren het belang van dit evenement benadrukt in de 

media. Het is nochtans voordelig voor de deelnemende landen om over de mogelijke effecten 

van de exposities informatie te vergaren: het vergemakkelijkt het contact met de 

ondernemingen uit de verschillende regio’s, de sponsors en de andere partners.283

Ook is het moeilijk betrouwbare gegevens te vinden voor dit soort studies door de 

interne organisatie van het Belgische paviljoen zelf. Tussen de gemachtigde personen voor de 

organisatie van de exposities is er geen enkele bevoegd verklaard om zich te wijden aan de 

evaluatie en berekening van de impact. De toegekende budgetten zijn meestal te beperkt om 

extra competente personen aan te nemen om lange, vaak ingewikkelde en longitudinale 

evaluaties te doen. Het is dus beter om zich op de relationele aspecten en indrukken te 

baseren, de verkoop of de gepastheid tussen thema en de activiteiten, om de kwaliteit en de 

gevolgen van een universele expositie te onderzoeken. Studies op korte termijn zijn enkel 

mogelijk door middel van getuigenissen, enquêtes en interviews. Het kwantitatieve aspect is 

enkel toegankelijk op lange termijn of als men de mogelijkheid heeft de nationale statistieken 

te gebruiken of beter nog de rekeningen van deelnemende bedrijven.

 

284

De Expositie 2005 in Aichi heeft op zich niet zoveel eenduidig afleidbare gevolgen 

gehad op economie, diplomatieke relaties, technologische en wetenschappelijke 

uitwisselingen, politieke verhoudingen en toerisme. Het imago van België is zeker 

 

                                                 

282 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.i-ii 
283 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.iii 
284 Vanderoost C., Capron H., 2006, p.4 
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vertegenwoordigd goed gerepresenteerd, versterkt en waarschijnlijk ook bevestigd, maar dit 

heeft geen direct aantoonbare langetermijngevolgen gehad voor de handelsbalans tussen 

Japan en België, zoals het toeristisch verkeer evenmin opmerkelijke verschuivingen 

vertoonde die rechtstreeks aan de Expo kunnen gelinkt worden.  

Wel kan gesteld worden dat de algemene relaties tussen Japan en België door de Expo 

versterkt herbevestigd en versterkt zijn. Dit vaak door inter-persoonlijke contacten van de 

Belgische staf werkzaam op het evenement. Zij zijn immers, samen met de visuele 

voorstelling van de thematische informatie in het paviljoen, de eerste vertegenwoordigers en 

uitdragers van de Belgische cultuur. Ook omgekeerd heeft de Japanner en vooral de 

bevolking van Nagakute bijgedragen tot de culturele ontplooiing van de Belgische staf. 

Langere aanwezigheid in de Japanse omgeving heeft effectief bijgedragen tot het 

internaliseren van, of op zijn minst introductie in, Japanse culturele waarden en gebruiken. Zo 

werden er hanabi-, hanami- of bonodorifestivals georganiseerd, of werden ze vaak bij 

Japanners thuis uitgenodigd. De diplomatieke relaties worden op een dergelijk evenement 

nog eens onderlijnd en versterkt. Onbewust zorgen ze voor een verbetering hieromtrent.  

De impact in België of op de Belgische bevolking van een dergelijk evenement is 

miniem. Dit is grotendeels te wijten aan het tekort van mediabelangstelling. De 

wereldexpositie werd heel weinig in het nieuws besproken of behandeld. Dit heeft te maken 

met de intensieve verandering die media op zich doormaakte. Enerzijds draagt de 

eenmaligheid van een Expo bij tot de ‘nieuwswaardigheid’ van het gebeuren, anderzijds is 

het mits telkens enige tussenjaren een recurrent gegeven. Het vond ook ver van huis plaats, 

wat het inlevingsvermogen in een nieuwsitem weer doet afnemen. Dicht-bij-huis-nieuws 

‘scoort’ nu eenmaal beter. Media is in deze te selectief en te gedeeltelijk. Mediaberichtgeving 

was eerder van korte duur, en het evenement werd eerder als curiosum beschouwd. Er konden 

vanuit Belgische hoek dus duidelijk meer inspanningen geleverd worden voor de verdere 

bekendmaking van de Expo bij het grote publiek in het thuisland.  

De relaties tussen België en Japan zijn gedurende 400 jaar geleidelijk gegroeid en 

alsmaar beter geworden. De expo is enkel een exponent van dit verhaal. Het is een 

veruitwendiging en bevestiging van de vlotte coöperatie tussen beide landen, maar bracht 

geen ingrijpende veranderingen in deze bestaande verhoudingen teweeg. De economische 

relaties gedurende expositie zijn versterkt, wat ten tijde van en gedurende een korte periode 

na de Expo vooral duidelijk werd in export van Belgische etenswaren en drank, maar verder 
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dan deze kortstondige impact kwam het niet. Het enige waartoe een expo tenslotte bijdraagt 

is een betere beeldvorming van het land bij de bevolking van het gastland, in casu Japan. 

De intensiteit van de impact die voortvloeit uit een deelname aan exposities verschilt 

in functie van het gastland en de relaties die de regio heeft met het gastland, maar ook in 

functie van de voorbereiding, zijn actieplan en zijn betrokkenheid in de georganiseerde 

activiteiten in het hart van het paviljoen zelf. Om te weten hoe exposities de noden van een 

land of een Gewest kunnen invullen, werkt men best samen met expertise, de belangrijkste 

stakeholders en met de ondernemingen.285

Door gebrek aan organisatie en voorafgaande studies van actieplannen en 

samenwerking tussen de ondernemingen en hun regio, zowel als complementaire culturele 

activiteiten is de geobserveerde impact voor het Gewest Wallonië relatief gelimiteerd. De 

Waalse cultuur is veel rijker dan die we in Aichi konden waarnemen. Vooral de culturele 

bijdrage van het Gewest, onder de vorm van specifieke activiteiten, bleef onder niveau.

 

286

Het wordt globaal erkend dat culturele evenementen zoals de Universele Expositie 

van Aichi in 2005 in Japan, economische impact in het voordeel van het organiserende land 

veroorzaakt in termen van het imago. Er zijn echter maar weinig studies gebeurd over de 

voordelige en nadelige gevolgen voor de deelnemende landen.

 

287 Het merendeel van de 

studies van de economische impact van “mega-evenementen” analyseert de kosten en de 

voordelen van het ontvangen van een grote expositie in het hart van een regio, maar zeer 

weinig concentreert zich op de mogelijke impact op de deelnemende landen. Als we stellen 

dat een Universele Expositie het toelaat zijn land, zijn cultuur en zijn economie te promoten 

dan kunnen we hieruit afleiden dat de deelnemende landen gelijk voordeel trekken uit de 

economische relaties met inbegrip van het toerisme, het commerciële, het sociaal-culturele en 

eventueel infrastructureel en politieke (Ritchie en Yangzhou 1988)288

De impact van de economische en commerciële missies, de effecten op de 

commerciële (handels-) balans als zowel de stimulatie van wetenschappelijk onderzoek en 

bilaterale investeringen naast het budget (kosten en voordelen) van het paviljoen zelf, zijn 

gevolgen op het niveau van de economie waar professor Patrick de Groote reeds op wijst. 

 

                                                 

285 Capron H.; Vanderoost C., 2006, p.iv 
286 Capron H.; Vanderoost C., 2006, p.iv 
287 Capron H.; Vanderoost C., 2006, p.1 
288 Ritchie; Yangzhou 1988, 2006, p.5 
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Deelname aan de Expo kan de bekendheid van Belgische producten positief beïnvloeden, de 

cultuur en het beeld van België in het algemeen, wat zich op lange termijn in een positieve 

evolutie in de toeristische sector kan vertalen.289

De analyse van input-output, kosten-baten-analyse of nog van bijkomstigheid zijn de 

meest gebruikte methodes om de economische impacts te evalueren. De laatste methode 

vertegenwoordigt het voordeel om de directe monetaire gevolgen, de invloed op het imago of 

nog de mogelijkheid van leertijd van een regio op te meten.

 

290

Het is zeer belangrijk in het gebruik van verschillende methodes voorzichtig te zijn 

omdat de studie zo specifiek is. Het lijkt erop dat de economische voordelen niet te berekenen 

zijn op korte termijn.(De Groote; BIE 1996) en de definitie en het gebruik van economische 

vermenigvuldigers kan tot een overschatting van de voordelen, verwekt door een mega – 

evenement, leiden. (Matheson, 2004)

 

291

 Kortom, België en Japan onderhouden al 400 jaar lang relaties, deze relaties werden 

in de loop van de jaren versterkt en beide landen groeiden dichter naar elkaar toe. De impact 

van de “Expo2005Aichi” op deze relaties is echter miniem en moeilijk achterhaalbaar door 

het weinige onderzoeksmateriaal. Aangezien dit onderzoek over een langere periode loopt, 

namelijk tot 2009, kunnen we afleiden dat de gehoopte positieve impact uitblijft of moeilijk 

na te gaan is. Toch was deze expo een imagoversterkend fenomeen voor beide landen.  

 

                                                 

289 De Groote P., 2006, p.5 
290 Vanderoost C.; Capron H., 2006, p.5 
291 De Groote; Matheson, 2006, p.5 



 
  87 

VIII. Vertaling 
De naoorlogse geschiedenis gezien in het licht van de expoboom  (van de Osaka wereldexpo 

tot de Aichi wereldexpo) 

Van de droom van vlugge groei tot zelfbevestiging van rijkdom 

p.17 

Wij moeten hier opnieuw aandacht besteden aan een andere facet van wat hetgeen 

‘het Nationaal Inkomsten Verdubbelingplan’ omvatte. Kortom, het plan ter verdubbeling van 

het inkomen was nooit enkel hetgeen dat bij een leidraad op het niveau van centrale 

bureaucratie en lokale administratie bleef om het nationale ontwikkelingsbeleid te 

organiseren. In plaats daarvan was het nodig dat deze politieke maatregelen duidelijk 

nationale steun genoten om de ontwikkeling van vlugge groei te kunnen realiseren, zowel  de 

realisatie van ‘Het algemeen publieke Keizerlijk Systeem’ (Matsushita Akira)( 松下圭一)  

zoals de hipe rond het huwelijk van de kroonprins en het daarmee gepaard gaande 

enthousiasme van het volk één jaar voor het VS-Japan veiligheidsverdrag van 1960 een 

massa adoratie van het keizerlijk huis veroorzaakte waarbij mensen het keizerlijk huis 

bejubelend verwelkomen met symbolen van ‘Liefde’ en ‘Het Volk’. Om deze reden was het 

in elk geval nodig ‘Het plan ter verdubbeling van het nationaal inkomen’ als leuze aan de 

politieke intentie te koppelen.  

Deze politieke leuze was niet enkel een strategie achteraf voor de justificatie van het 

beleid (politieke maatregelen). In plaats daarvan maakte de naoorlogse ontwikkelingspolitiek 

het voor het eerst mogelijk een vertrouwen naar ‘de rijkdom van het volk’ te realiseren als 

garantie voor de toekomst, de ontwikkelingspolitiek tijdens de oorlog die in functie stond van 

en de transcendentale instantie van ‘Keizer en Keizerrijk’ ondersteunde, afkeurend. 

Miyazawa  Kiichi (宮澤喜一) die ook meer van een kalme analist dan een tactvol 

politieker was, verklaart in het bovenvermelde interview “De beweging van grote inkomsten 

verdubbeling, was wel een plan, maar is ook een soort van beweging. Wanneer de beweging 

zich in gang zet, wie wil in de bestuurderszetel zitten en tot aan het eind gaan?” 
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Het is juist te zeggen dat vanaf het Ikeda (池田)-kabinet de volkswens verankerd was 

aan ‘inkomsten verdubbeling’ die het niveau van alle individuele kabinetten en politieke 

maatregelen overschreed en begon te zwellen als een modderstroom. 

p.18 

Waar naartoe is deze door Miyazawa (宮澤) genoemde ‘beweging’ gegaan? 

Hoe realiseerde het volk van dit land de ‘verdubbeling’ van de ‘inkomsten’? En hoe werd dit 

publiek geuit?  

De Olympische spelen van Tôkyô van 1964 herstelden de nationale identiteit die door 

de media van naoorlogs Japan verbonden werd met de structuur van de Koude Oorlog. En het 

was het moment wanneer het grote publiek ook deze nationale identiteit begon te accepteren. 

Maar dit betekent niet dat de resultaten van ‘inkomsten verdubbeling’ direct werden gevoeld. 

Aan de andere kant, aan het eind van de jaren zestig, ingezoomd op de vervuilingproblemen 

zoals er zijn Yokkaichi (四日 市), Kawasaki (川崎) en  de Minamata ziekte (水俣病). Maar 

deze waren scènes die uiteindelijk door fundamentele fouten van het beleid van vlugge groei 

in het naoorlogs Japan algemeen werden erkend.  

Hiertegenover, als ‘de verdubbeling van het inkomen = regionale ontwikkeling’ een 

soort van beweging was zoals Miyazawa (宮澤) vernoemd, zal het niet nodig zijn door om 

het even welk middel de concrete taal en beeld voorturend dan voor te stelen aan dat soort 

van stroom van ‘actieve’ verlangens van de massa. In het kort op het moment dat ‘de 

inkomsten verdubbeling’ iets werd dat meer nog dan investering naar de ‘toekomst’ als 

gevoelens van het ‘heden’ moest worden ervaren, de cultuurpolitiek die het vertrouwen en 

verlangens van het volk met middelen die verschillen van het ‘plan’ bezorgd, maar als één 

deel van de naoorlogse ontwikkelingsideologie in het leven zou worden geroepen? Volgens 

mij is het zeker dat hier de langdurige expositie boom van naoorlogs Japan, die van de Ôsaka 

wereldexpo in 1970 tot aan de Aichi wereldexpo in 2005 duurt, begint. 

Op het einde van de jaren ’60, rond de tijd van het begin van de Ôsaka Expo, wordt 

onder de criticasters vaak aangetoond dat ‘De Ôsaka wereldexpo’ een strategische tactiek is 

om het VS-Japan vredesverdrag van de jaren’70 te verzegelen’. Zeker zal de Ôsaka Expo ook 

het jaren ’70 VS-Japan Veiligheidsverdrag en de studenten revoltes van hetzelfde jaar 
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verbergen, zoals ook ‘inkomsten verdubbeling’ van het Ikeda(池田)-regime het jaren ’60 VS-

Japan Veiligheidsverdrag omvatte. 

p.19 

Maar ‘de expo’ die plaats had in het naoorlogs Japan die slechts gedeeltelijk het 

resultaat was van deze politieke wendingen, was in de realiteit van het post vlugge groei 

tijdperk beladen met de ideologisch en politieke rol zoals de droom van ‘inkomsten 

verdubbeling’ meer nog dan er ooit gehandeld moest worden in het jaar dat werd gelimiteerd 

tot de jaren 70.  

Natuurlijk is het niet dat ik hier beweer dat enkel door de expo’s het mechanisme van 

de euforische cultuurstrategie van de ‘vlugge groei’ begon. Als we ernaar kijken als een 

geheel, transformeert de droom van ‘inkomsten verdubbeling’ tot een ideologie van 

economische vlugge groei met de industriële sector in het centrum van het bedrijf, en begint 

het het alledaagse bewustzijn van de mens te dragen vanaf de tweede helft van de jaren’60 in 

een Japanse maatschappij die begint de vruchten van de groei te genieten. Bij gevolg is het 

belangrijkste mechanisme van cultuurpolitiek van de post vlugge groei periode ‘het bedrijf’ 

als de maatschappij en ook is de reclame als medium die deze realiteit laat binnendringen in 

het alledaags bewustzijn. Echter is het zo dat de expo op de meest duidelijke wijze het doel 

van het vooruitgangsproces toonde door de ‘inkomsten verdubbeling’ en ‘regionale 

ontwikkeling’ duidelijk te verbinden, in de jaren’60. 

De in dit boek meermaals vernoemde Mister Expo Sakaiya Taichi (堺屋太一) 

beweert dat herhaalde expo’s geen projecten van ‘regionale ontwikkeling’ maar ‘shows’ zijn. 

Maar hetgeen Sakaiya (堺屋) mistte is het structureel continue gewoontekarakter door de 

vlugge groei van de serie wereldexpo-booms. In het begin van de jaren ’60 werd de wil van 

de massa naar ‘inkomsten verdubbeling’ als die steun en het patriottisme ontwikkelingsbeleid 

van de natie, duidelijk als een onafscheidelijk geheel gevormd. De wereldexpo’s en de 

regionale exposities nemen dit soort van typische eenheid over vanaf het tijdperk van vlugge 

groei.  

Ookal was sedert de Okinawa Oceaan Expo bij vele exhibities het bereiken van het 

vooropgestelde bezoekersaantal meermaals een onzekere zaak, toch is het lang voortduren 

van de wereldexpo boom zeker omdat deze typische eenheid tussen ‘showbusiness’ en 

‘ontwikkeling’ sinds deze inkomsten verdubbeling gestructureerd werd.  
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p.20 

Sakaiya (堺屋) leidt zelf  aan geheugenverlies bij het herhalen van de verklaring die 

dit soort eenheid ontkent en uitdaagt  

De wereldexpo-boom in het licht van het post-vlugge groei tijdperk 

Beginnend bij de ‘Japanse wereldexpo’ van het jaar 1970 (Ôsaka Expo) en gaande tot 

aan de  ‘Japanse internationale expo van het jaar 2005’ (Aichi Expo) die binnenkort van start 

zal gaan, werd er in Japan tot nu toe vijf keer een wereldexpo gehouden. In ’75 vijf jaar na de 

Ôsaka Expo, werd in Okinawa ‘De internationale Oceaan Expo’ (Okinawa Oceaan Expo) 

geopend, tien jaar later in ’85 werd in de onderzoeks- en universiteitstad Tsukuba ‘de 

internationale technologie expo’ (Tsukuba Wetenschap Expo) open gehouden. Vervolgens 

werd vijf jaar later in ’90, opnieuw in Ôsaka ‘de Internationale Expo van bloemen en planten’ 

(Bloemen Expo) geopend. 

Anders gezegd, kan je ook zeggen dat er enkel vijf keer 1970, ’75, ’85, ’90 en 2005, 

iets wat je een ‘wereldexpo’ kan noemen in Japan werd gehouden. Onder deze worden de 

expo’s van de jaren ’70 en 2005 beide als allesomvattende ‘generale expo’s’ gerekend en de 

expo’s van ’75 en ’85 en ’90 die rond een specifiek thema gehouden werden, als speciale 

expo erkend door het BIE ( Internationaal Expo Bureau) en werden de drie gespecialiseerde 

expo’s precies afgeknipt tussen de twee algemene expo’s gehouden. 

Naast deze expo’s, werd er in het jaar ’81 de Kobe Port Pier expositie gehouden, in de 

tweede helft van de jaren ’80 was er een regionale expo boom en omdat er in ’94 in Tôkyô 

een stadsexpo (de City-Expo) gepland werd, hebben veel mensen waarschijnlijk de indruk dat 

Japan vanaf de jaren’70 tot het begin van de jaren ‘90 steeds verder ondergedompeld werd in 

een expo boom. 

p.21 

Eigenlijk was de door de stad Kobe georganiseerde Kobe Port Pier op het artificieel 

eiland Port Island van wereldexpo kaliber wanneer men in beschouwing neemt dat het een 

grootschalig evenement was waarvan de expo-site faciliteiten alleen al 70 miljard yen en het 

totaal aan gerelateerde publieke werken inbegrepen 200 miljard yen kostten en waarvan zo n 

500 binnenlandse bedrijven, zo’n 50 private en publieke groeperingen en ongeveer 30 naties 

aan deelnamen en een stijging van het  bezoekersaantal kende met 16 miljoen. 



 
  91 

 Vervolgens was er een boom van regionale expo’s verspreid over het hele land op het 

einde van de jaren ’80 die door het showachtige succes van deze Port Pier werd gestimuleerd. 

Bijvoorbeeld in het jaar ’88, werden simultaan onder andere de Saitama (さいたま) Expo, de 

Seto-Ohashi (瀬戸大橋) Expo, Nara Silkroad (ならシルクロード)Expo, Gifu Chyubu 

Future (岐阜中部未来) Expo, Seikan tunnel (青函トンネル) Expo, de Azia Pacifische 

Oceaan (アジア太平洋) Expo, de Yokohama (横浜) Expo gehouden en werd er hierdoor een 

trend van gezamenlijke daling van het succes versterkt. 

Als de bovenvermelde indruk wel verspreid is,  kunnen we dan niet de periode vanaf 

de Ôsaka Wereldexpo in 1970 tot op zijn minst wanneer je in de jaren ’90 de Bloemen Expo 

had,  in enkele gevallen benoemen als langdurige Wereldexpo boom van naoorlogs Japan tot 

de Aichi Wereldexpo van het jaar 2005? In werkelijkheid werden alle regionale- en 

internationale expo’s die gehouden werden in Japan na de jaren ’70 beïnvloedt door het 

sterke imago van de Ôsaka Wereldexpo die succesvol was door de mobilisatie van 64 miljoen 

mensen als symbool voor de vlugge groei en die belast was met deze visie op verscheidene 

manieren. 

Met andere woorden te beginnen met de Okinawa Pacifische Oceaan Expo van het 

jaar ’75 die letterlijk onder directe invloed van de Ôsaka Wereldexpo geconceptualiseerd 

werd alsof het een deel van de Ôsaka Wereldexpo was, alsof het een negatief was. Zoals er in 

het tweede hoofdstuk wordt vermeld, werd tijdens de besprekingen over de te voeren 

promotiepolitiek  voor de komende expo in Okinawa, de net gehouden Ôsaka wereldexpo het 

punt van interesse in de ogen van zowel Okinawa als het vasteland (Japan) en werd het 

bedenken van het concept van een ‘een soort van Ôsaka-achtige wereldexpo’ in Okinawa met 

een gemakkelijke uitdrukking geformuleerd : ‘Hondo nami’(本土並み) op het niveau van het 

hoofdeiland. 

p.22 

Je zou ook kunnen zeggen dat het feit dat de Japanse regering in haar voorstellen van 

Okinawa als deel van de Ôsaka wereldexpo geen rekening hield met de voorbije geschiedenis 

en met de aanwezigheid van US legerbasissen en de droom van ‘inkomsten verdubbeling’ 

probeerde te verspreiden tot in Okinawa. 
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Zeker haalde het bezoekersaantal van de Pacifische Oceaan Expo nooit de 

verwachting van economische wereld van Okinawa, maar het is niet het volgen, imago 

versterken en vervollediging van de toeristische infrastructuur in Okinawa, verandering in het 

dagelijkse bewustzijn, speciaal het is het punt genaamd de creatie van het verlangen van de 

periode van vlugge groei, de zelfmakende strategie van deze Ôsaka Wereldexpo demonstreert 

het groeiende resultaat. 

En algauw vanaf de jaren ’80, in de periode van de economische bubbel, werden de 

Tsukuba Wetenschap Expo en de Ôsaka Bloemen Expo gehouden en resulteerden deze 

samen met deze vanaf de Kobe Port Pier in een reeks van regionale expo booms. Men kan 

stellen dat deze exposities slaafse navolgers van de Ôsaka Expo waren en opnieuw kreeg de 

Okinawa Oceaan Expo een andere betekenis. 

Namelijk, zoals bediscussieerd in het derde hoofdstuk, was het thema van de 

exhibities en de paviljoenen die aan populariteit inwonnen op regionale expo’s en 

internationale expo’s van de jaren ’80 bij allemaal technologie van de toekomst en de 

lichamelijke ervaring ervan. Eigenlijk waren de persoonlijke connecties die verbonden waren 

met verscheidene branches en reclame bedrijven, producer system en exhibitie technologie 

ten tijde van de Ôsaka wereldexpo algauw als systeem vastgelegd en steunden ze de expo 

boom van de jaren ’80. 

Maar toch werden deze regionale expo’s en wereldexpo’s vanaf de jaren ’80 

gepositioneerd als een techniek om duidelijk de gemeenschap en regionale ontwikkeling te 

stimuleren meer nog dan de Ôsaka wereldexpo. Een dergelijke situatie vooropgesteld is het 

niet zo geworden dat men klachten moet uiten - zelfs de eerder vermelde Sakaiya (堺屋) niet- 

over het feit dat hetgeen vandaag en de internationale en regionale expo’s onthullen niets 

nieuw is en dat alles, van bouw van de expo-site tot expositie technieken en connecties, niet 

meer dan een ‘herhaling’ zijn van de Ôsaka wereldexpo. 

Misschien zal de Aichi wereldexpo de laatste wereldexpo worden die dit soort van 

visie van de Ôsaka wereldexpo voort draagt. 

p.23 

Zoals straks in hoofdstuk 4 zal worden uitgelegd, ontsproot tijdens het planningproces 

van de de Aichi wereldexpo de beweging in zowel nationale als burgerinitiatieven om los te 
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koppelen van de resterende invloed van de ‘Ôsaka Wereldexpo = de droom van vlugge 

groei’. 

De door de bureaucraten van het ministerie van Handel- en Industrie halfweg de jaren 

’90 gemaakte poging van beleidsverandering naar ‘Milieu wereldexpo = opinieontwikkeling’, 

het opzijschuiven van de banden met de Ôsaka wereldexpo, en vervolgens het netwerk van 

burgers die het probleem aankaartten van de vernieling van het milieu van ‘Kaishiyo no mori’ 

(‘het woud van Kaishiyo) (海上の森) door deze ‘milieu wereldexpo’ vervolgens de interactie 

tussen verschillende standpunten en de als maatregelen vastleggend orgaan  gerealiseerde 

Aichi wereldexpo onderzoekscommissie vergadering-------. Hier komt al een nieuwe 

historische horizon naar de oppervlakte die definitief verschilt met de Ôsaka wereldexpo die 

haar fundamenten had in het ontwikkelingsprincipe paradigma van het inkomsten 

verdubbelingplan. 

Desondanks, is er in werkelijkheid nog de Aichi wereldexpo die ontsnapt aan het 

niveau van Ôsaka wereldexpo als eenheid. Dit is duidelijk wanneer men vooral het proces 

vanaf de blunder van de Olympische Spelen van Nagoya tot het wereldexpoconcept, de 

complicaties omgeven door het sitegebruiksplan en het systeem van exhibitie organisatie, en 

de zogenaamde ‘Sakaiya rel’ (堺屋騒動) van de lente van het jaar 2001 bekijkt. 

Resultaatsgewijs zal de Aichi Wereldexpo geopend worden op een manier die de disharmonie 

van voor- en tegenstanders verbergt terwijl ze naast elkaar laat samenbestaan, en waarin de 

oude elementen sinds de Ôsaka wereldexpo gemengd worden met nieuwe elementen die aan 

deze ontsnappen. 
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Materialise Japan KK  
Melexis Japan  
Moulinsart Japan KK  
Newtree Japan Co, Ltd  
Nippon egt  
Nippon Solvay KK  
Pluczenik Diamond Company NV  
Puratos Japan Co, Ltd  
Sixinch Japan Co  
Theo Japan  
UCB Japan Co, Ltd  
Umicore Japan KK  
Wabco 
  

http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.agfa.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh2yp_vcJZY96dBIz5h-jwAqnEj6w�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.barco.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgcSitf7yhkK6ScPnSoXcNDn87YeQ�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.beasensors.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjzCYGjYd8y2gkIohsmISz9ukoPhQ�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.bekaert.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgA2eMJbidk0Gupybo6zSyNw02h3Q�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.beltra-center.net/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi1eioOgYrWB27pulzi-wax2yvC7w�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.brusselsairlines.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiXnFIyxyrdpEZFWBdqBnT6XryMZw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.bvdep.co.jp/index.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjPoTUW60dXpPwZ7Gfn9gp1B6fSSA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.tohmatsu.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiar3y8Q-pIKT2pC00bUiAeomqIKw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.dexia.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi_wSZ16scDGdcraZ-EDvnsHzDXxg�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.ecover.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhWXjOoaQ5KkizahWOuFGEZMiWZng�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.esko.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiA5dfXdux_uCy54pHKT0Y7EeyYVQ�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.eurofins.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjeiN_Vlvua8SsGvd2pCzqqy9xFbQ�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.flanders.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgS2El88FABJxKKFSbsWGkYs3rw2w�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.fortis.com/companies/japan.asp&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhixpL_2rf5xyUJPrm6doz265-NMGA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.galler.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiYt4SQbpM2pcRhOff-oP5L-s8SWw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.glacio.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjJ5ZtJXe7r58jbot9EOPW5pqzmiw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.godiva.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjVq0hmeTXZJB79wvl_SrR8wKHYnQ�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.icos.be/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgG03ut9EeXPeI2dfWnsbqCGQafFw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.inergyautomotive.com/httpdocs/public/index.php&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgBjp-XReF7KJTCTA7Jp4MGD63w8g�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.janssen.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjDVTuiFwQ55jTJcqLizH7VEcONKw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.jonckers.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhix8M09t_Hp7MiUlHcdU9y5LPrz6A�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.lmsjapan.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhYNsVoKro8anjykhCwOvAZBMOrLA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.lutosa.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhF15WfoXYDo8YslW_Wjr9pv_-LeA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.materialise.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhglUqbmykThNfH4iB93rKAgqbYyqA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.melexis.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh3Sd7ExxjaUbJ8K8-oF7lw4282QA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.tintin.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhPWRlFkuQseUJMh7bftOBcAVChkg�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.newtree.jp/index.php&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjJi_np8d2sy7glitiv8k8IMPVIfA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.n-egt.com/index.html&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjaLiHFNOKlxm8adgR36dmY1P31fg�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.solvay.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg2nqKFjfEcmibfo0_kIlGkWikyEA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.pluczenik.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi5CMtSOFYpaPC3Yyuw0hyMN5RoiA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://en.puratos.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhi4r_fleNaT_dAeXW3eKXRAvWZQ-A�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.sixinch.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj4KPK9dyQ9sav50DQOkETAt-nY7g�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.theojapan.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhg3X9OtldSzMHxeu3OGMUfLQdu4nA�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.ucb-group.co.jp/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiqGq2pj1Swziiug85e0epBdGQC2Q�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.umicore.com/&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhjqjsKt3bRi-8YGBfb642FGtignzw�
http://74.125.77.132/translate_c?hl=nl&langpair=en%7Cnl&u=http://www.wabco-auto.com/career/japan_hr_homepage&prev=/translate_s%3Fhl%3Dnl%26q%3Dbelgische%2Bbedrijven%2Bin%2BJapan%26tq%3DBelgian%2Bcompanies%2Bin%2BJapan%26sl%3Dnl%26tl%3Den&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhh5fDG6aC_n0P1I13O75mq6XsO5dw�


 
  115 

Bijlage 12 
1.2. Belgium’s Export to Japan by Principal Commodity  

Table 4.: Belgium’s Export to Japan by Commodity (Sector) 
Unit: in 1,000 JPY 

Principal Commodity by Group 2003 2004 2005 2006 2007 (-Sep) 

Food & live animals (incl. dairy  

products, vegetables and chocolates) 

18,201,738 19,495,860 20,040,601 

( 8.56%) 

15,927,222 

( 7.41%) 

13,455,237 

Beverages and tobacco 

 

518,826 564,267 650,818 

( 0.28%) 

795,783 

( 0.37%) 

596,719 

Crude materials 

 

8,661,939 9,598,601 17,980,743 

( 7.68%) 

13,205,656 

( 6.15%) 

11,455,465 

Mineral fuels 

 

460,270 489,569 633,518 

( 0.29%) 

867,327 

( 0.40%) 

790,152 

Animal and vegetable oils and fats 

 

55,570 59,174 84,295 

( 0.04%) 

18,359 

( 0.01%) 

8,311 

Chemicals and chemical products 

 

66,753,741 64,854,769 68,695,182 

(29.35%) 

74,731,869 

(34.79%) 

62,641,690 

Manufactured goods classified chiefly 

by materials 

44,024,774 48,343,918 48,759,556 

(20.83%) 

47,000,471 

(21.88%) 

36,234,384 

Machinery and transport equipments 

 

65,350,048 70,328,210 65,548,081 

( 28.01%) 

51,426,446 

(23.94%) 

37,957,976 

Miscellaneous manufactured articles 

 

7,423,461 7,019,655 6,791,477 

( 2.90%) 

6,655,351 

( 3.10%) 

6,042,099 

Commodities and transactions,  

not classified according to kind 

2,341,965 5,139,024 4,867,067 

( 2.08%) 

4,194,760 

( 1.95%) 

3,260,191 

Grand Total 213,792,332 223,893,047 234,051,338 214,823,294 172,442,224 

Notes: 

(1) The classification of commodity-groups are based on the Japanese customs authority, Ministry of Finance, Tokyo. 

(2) The figures in parentheses indicate % shares in total. 

Source: Ministry of Finance, Japan (www.mof.go.jp/english/files.htm/). 

 

PART II – Foreign Direct Investment (FDI) Statistics 
Table 5.: Japan’s Outward FDI by Country/Region – FY 2000-2006 

Based on International Balance of Payments (Net & Flow) 

Unit: in million US$ 

Country/Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

North America 14,176 7,631 8,509 11,003 7,601 13,168 10,188 

Central & South 

America 

3,982 4,276 3,955 3,150 3,120 6,402 2,547 

Europe 11,116 18,280 9,867 8,326 7,537 8,230 18,396 

Asia 2,132 7,797 8,177 5,028 10,531 16,188 17,167 

Others 128 511 1,530 1,260 2,172 1,472 1,867 

Total 31,534 38,495 32,039 28,767 30,962 45,461 50,165 

 

  

http://www.mof.go.jp/english/files.htm/�
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Table 6.: Japan’s Inward FDI by Country/Region – FY 2000-2006 

Based on International Balance of Payments (Net & Flow) 

Unit: in million US$ 

Country/Region 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

North America - 5 4,268 3,019 - 617 2,294 - 636 - 2,666 

Central & South 

America 

2,895 - 1,013 - 176 1,376 - 1,114 1,278 566 

Europe 4,013 2,867 6,262 5,102 5,623 1,123 - 3,942 

Asia 987 127 7 371 994 1,565 - 852 

Others 336 - 59 - 23 7 12 - 106 105 

Total 8,226 6,191 9,089 6,238 7,808 3,223 - 6,789 

 
Table 7.: Japan’s Outward FDI to Belgium and the Netherlands by Year – 

FY 1991-2004 

Units: in million US$ / No. of projects  

Country/Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Belgium 222 (17) 281 (19) 135 (16) 858 (9) 366 ((6) 89 (3) 88 (13) 

Netherlands 1,960 (118) 1,445  (84) 2,175  (76) 1,050  (40) 1,492  (45) 1,099  (36) 3,295  (40) 

Country/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Belgium 195 (5) 126 (7) 276 (7) 515 (10) 1,549 (8) 443 (6) 422 (14) 

Netherlands 2,146 

(97) 

10,387 

(227) 

2,764 (307) 4,521 (630) 3,295 (887) 6,869 

(1,162) 

8,058 

(1,305) 

Country/Cumulative Total/Years 1951-1994 1951-2004 1985-2004 

Belgium 3,215 (397) 7,284 (476) 6,625 (244) 

Netherlands 19,447 (1,098) 63,372 (5,834) 62,297 (5,578) 

Notes:  

(1) The figures are based on “on ex post reports” or “prior notifications”, while cases (no. of projects) show new transactions only, and 

disinvestments are not included. This statistics was discontinued by the Ministry of Finance, Japan in FY 2004 (April-March) and replaced 

by the balance of payments statistics (net & flow) from FY 2005 on as given below. 

(2) The figures given in parentheses indicate the number of new projects/transactions. 

Source: Ministry of Finance, Japan (www.mof.go.jp/english/files/htm). 

 

Table 8.: Japan’s Inward FDI by Country – FY 1991-2004 

Units: in million US$ / No. of projects 

Country/Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Belgium 18 (36) 109 (12) 79 (16) 14 (10) 107 (17) 10 (9) 1 (5) 

Netherlands 323 

 (431) 

207  

(54) 

283 

 (55) 

523 

 (63) 

555  

(58) 

713  

(62) 

1,192 

 (60) 

Country/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Belgium 128 (8) 7 (7) 80 (4) 321 (8) 83 (7) 223 (15) 135 (19) 

Netherlands 1,000 

 (86) 

4,225 (104) 468 

 (97) 

6,575 

 (84) 

3,221  

(60) 

2,800  

(61) 

4,771 

 (52) 

Country/Cumulative Total/Years 1950-1994 1950-2004 1989-2004 

Belgium   1,335 (228) 

Netherlands 2,799 (3,465) 28,319 27,838 (2,791) 

Notes: - do -. 

Source: - do -. 

http://www.mof.go.jp/english/files/htm�
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Table 9.: Japan’s Outward FDI by Country – CY 1998-2006 

(Balance of Payments Basis, Net & Flow) 
Unit: in million US$ 

Country/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium 78 -461 260 643 1,739 731 664 -195 133 

Netherlands 1,758 6,292 2,276 3,094 1,447 3,454 3,337 3,315 8,497 

Source: Ministry of Finance, Japan. 

 

Table 10.: Japan’s Inward FDI by Country – CY 1998-2006 

(Balance of Payments Basis, Net & Flow) 
Unit: in million US$ 

Country/Year 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Belgium -262 7 -23 177 52 182 -417 -1,188 884 

Netherlands -92 1,844 1,688 2,530 1,732 3,200 3,611 2,541 -7,583 

Source: Ministry of Finance, Japan. 
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PART III – Supplement on EURO/JPY Exchange Rates 
Foreign Currency Market – (2002-2007) 

 
Table 11.: On-Spot Exchange Rates, incl. Cross Rates 

 

Date/Time 

 

US$/JPY 

 

EURO/US$ 

EURO/JPY 
(interbank rates, actually 

traded) 

04/01/2002 (09:00 am) 131.74 JPY 0.8994 US$ 118.49 JPY 

30/12/2002 (17:00 pm) 119.37 JPY 1.0423 US$ 124.45 JPY 

06/01/2003 (09:00 am) 119.76 JPY 1.0422 US$ 124.81 JPY 

30/12/2003 (17:00 pm) 106.97 JPY 1.2500 US$ 133.71 JPY 

05/01/2004 (09:00 am)  106.96 JPY 1.2635 US$ 135.14 JPY 

30/12/2004 (17:00 pm) 103.78 JPY 1.3624 US$ 141.39 JPY 

04/01/2005 (09:00 am) 102.76 JPY 1.3466 US$ 138.38 JPY 

30/12/2005 (17:00 pm) 117.48 JPY 1.1864 US$ 139.38 JPY 

04/01/2006 (09:00 am) 115.97 JPY 1.2033 US$ 156.69 JPY 

29/12/2006 (17:00 pm) 118.92 JPY 1.3176 US$ 156.69 JPY 

January, 2007    158.16 JPY (average) 

June, 2007   166.61 (average) 

31/10/2007  1.4468 US$ (Noon/NY) 166.02 JPY 

Source: The Bank of Japan, Tokyo. 
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Bijlage 14 

From Japan to Belgium 

1990 
His Imperial Highness the Crown Prince 
Prime Minister Kaifu with his wife 
Foreign Minister Nakayama  

1991 Prime Minister Kaifu 

1993 Their Majesties the Emperor and Empress (twice) 

1994 Prime Minister Hata 

1996 Foreign Minister Ikeda 

1997 Foreign Minister Ikeda 

1999 His Imperial Highness the Crown Prince and Princess, Former Prime Minister 
Hashimoto 

2000 Foreign Minister Kono, International Trade and Industry Minister Fukaya, 
Agriculture, Forestry and Fisheries Minister Tamazawa 

2001 Prime Minister Koizumi 

2002 Education and Science Minister Toyama, Foreign Minister Kawaguchi 

2005 Foreign Minister Machimura, Foreign Vice Minister Shiozaki 

2006 Foreign Minister Aso, Vice Minister of Finance Akaba, Minister of State for 
Regulatory Reform Chuma 

2007 Prime Minister Abe 

From Belgium to Japan 

1990 Their Majesties King Baudouin and the Queen 
Deputy Prime Minister Dehaene 

1991 Deputy Prime Minister Claes 

1992 Their Majesties King Baudouin and the Queen 
Foreign Minister Claes 

1993 His Royal Highness Prince Albert 
Prime Minister Dehaene 

1994 His Royal Highness Prince Philip 

1996 Their Majesties King Albert and Queen 
Foreign Minister Derycke 

1997 His Royal Highness Prince Philip 

1998 Deputy Prime Minister Di Rupo 

1999 His Royal Highness Prince Philip 

2000 Their Royal Highness Crown Prince Philip and Princess Mathilde 
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2001 Prime Minister Guy Verhofstadt  

2002 His Royal Highness Prince Philip, Minister of Finance Reynders 

2003 His Royal Highness Prince Laurent, Prime Minister Guy Verhofstadt, Minister of 
Development Cooperation Verwilghen 

2005 
His Royal Highness Prince Philip, Prime Minister Guy Verhofstadt, Foreign 
Minister De Gucht, Minister of Finance Reynders, Minister of Economy 
Verwilghen 

 

Bijlage 15 

Cultural Exchanges 

Main cultural events between Belgium and Japan are;  

 1989 "Europalia" Japan (introducing Japanese art and culture)  

 1993 Antwerp was nominated as the Cultural Capital of Europe, and events were held 
to introduce Japanese culture.  

 2005 Japan-EU people-to-people exchange year were held in the 25 EU contries. In 
Belgium 74 cultural events took place as a part of this special year. 

In addition to the above, there are many Japanese cultural events held in Belgium, 

organised by the Japan Foundation and the Embassy of Japan. 
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