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Inleiding 

Afgelopen week kreeg ik de Elsevier binnen, met de angstaanjagende voorspelling dat er over 

duizend jaar geen Japanners meer zouden zijn op de wereld. Dat werd bekendgemaakt door Japanse 

wetenschappers nadat ze een klok onthulden die de bevolkingsafname toonti. Natuurlijk heeft dit 

enigszins te maken met de economische crisis die zijn tol eist en daarmee ook de Japanse economie 

omlaag haalt.  

Een ander moment zag ik op TV een programma genaamd De Wereld Rond in 80 Dates, waarbij 

verscheidene Nederlandse meiden op zoek gaan naar aantrekkelijke jongens over heel de wereld, 

Japan daarbij inbegrepen. Indien het klikt tussen een jongen en meisje, krijgt de jongen een 

vliegticket naar Nederland voor een vervolgdate. Echter bleken de meiden niet tegen de 

“hoffelijkheid” van de Japanners op te kunnen. Geen van de Japanners kreeg de kans om nogmaals 

met een Nederlandse op stap te gaan… Zou de Japanse man niet in de trek zijn bij buitenlanders? 

Wat mij laatst ook verbaasde was het trouwen met imaginaire personages. Op 22 november 2009 is 

een man uit Tokyo officieel getrouwd met een personage uit een spel voor de Nintendo DSii.  Zelfs 

buiten Japan komt dit voor. Enkele maanden na dit spektakel trouwt ook een Koreaan met zijn 

kussensloop, waarop een Japans anime personage was gedruktiii. In deze gevallen zal waarschijnlijk 

geen voortplanting meer plaatsvinden. Zou de postmoderne cultuur van Japan zodanig invloedrijk 

kunnen zijn dat het misschien ook een rol speelt in de dalende geboortecijfers? Om mijn vraag te 

beperken, heb ik het tot Japanners gehouden die buiten de standaard samenleving vallen. 

 

Hikikomori en NEETs 

Door het hedendaags industrieel werkmodel is het lastig om kinderen erbij op te voeden. De man 

werkt elke dag van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, met enkele uren overwerk gemiddeld. De 

vrouw is als enigste verantwoordelijk voor de opvoeding van het kind, en als reactie daarop wordt 

het kind afhankelijk van zijn of haar moeder. Echter denkt de moeder haar zoon of dochter goed te 

doen door deze symptomen door de vingers te zien; uiteindelijk wordt het kind een hikikomori. 

(Zielenziger, 2006) Een hikikomori (letterlijk een “sociaal teruggetrokkene”)  is een persoon die zich 

totaal terugtrekt uit de samenleving, doordat hij of zij de harde realiteit niet meer aankan. 

Naar schatting waren er in 2010 ongeveer 3,6 miljoen mensen in Japan teruggetrokken uit de 

maatschappijiv. Velen van deze hikikomori zijn bang dat ze te zwak zijn in de maatschappij, en denken 

dat ze niet geaccepteerd zullen worden. (Koyama et al. 2006) Ook beweert Kathleen Hunter Lee Todd 

o.a. dat hikikomori antropofobie, d.w.z. een vrees voor de medemens, en emotionele verlamming 

ontwikkelen. (Todd, 2012) Deze mensen houden daarom geen contact meer met de buitenwereld, en 

zijn dus degelijk verantwoordelijk voor de bevolkingsafname. 

Een ander soort persoon die zich nauwelijks bezighoudt met de sociale samenleving is een NEET, een 

afkorting voor “Not in Education, Employment, or Training”. Een NEET is een persoon die niet werkt 

of naar school gaat, maar er ook geen moeite voor doet om werk te zoeken. Tegenwoordig wordt 

deze Engelse term ook in Azië gebruikt, voornamelijk in Japan. Mensen in deze categorie zijn tegen 

het model van volwassen worden, en nemen geen fulltime werk aan. Maar is dit wel bevorderlijk 

voor de bevolkingscijfers? Yūji Genda argumenteert dat de toenemende werkloze jonge mensen de 

kans missen om een partner te vinden, en dat daardoor de afname van de geboortecijfers in Japan 

versnelt. (Genda, 2007) 



De populatie van Japan over duizend jaar, Stephan Jonkers, s1123971. 

Parasite singles 

Daarnaast heb je ook mensen die parasite singles worden: al bevinden ze zich nog wel in de 

samenleving, deze personen wonen nog bij hun ouders tot in hun latere jaren, zoals hikikomori.  Op 

deze manier hoeven ze zich geen zorgen te maken over de toekomst. Ook deze getallen blijven 

stijgen. Hier is sprake van een economisch conflict. Doordat de Japanse economie telkens instort 

door natuurrampen en de economische crisis, zijn Japanners minder geneigd om uit huis te gaan. De 

huizenkosten zijn ook erg hoog vergeleken met andere landen. 

Volgens het verslag van Takami Akira en Watanabe Koji zijn o.a. ongetrouwde parasite singles en het 

daaropvolgend aantal kinderen dat geboren wordt, verantwoordelijk voor de bevolkingsafname 

(Takami & Watanabe, 2003). In het geval dat deze mensen wel trouwen, gebeurt dit dus op latere 

leeftijd, waardoor ze pas laat kinderen zullen hebben, laat staan veel kinderen. Dit blijkt in de 

statistieken, waar het aantal kinderen geboren per vrouw is gedaald van 1,8 in 1983 naar 1,39 in 

2012 v.  

Het huwelijk is niettemin een pittige uitdaging, omdat zijn en haar werk op nul wordt gezet. Vooral 

door zwangerschapsverlof, waardoor de vrouw misschien later niet eens terug naar haar werk zou 

kunnen gaan en moet overstappen op stressvollere bijbaantjes. De regering had hiervoor 

verscheidene projecten opgezet — zoals het Angel Plan en New Angel Plan, wat door middel van 

begeleiding en speciale hulpdiensten het gemakkelijker zou maken om kinderen te hebben terwijl 

beide ouders werken— maar dit bleek te weinig effect te hebben. (Coleman, 2006) 

Ook moet men kijken waardoor mensen geen kinderen kunnen krijgen. Als we kijken naar de 

zelfmoordcijfers van Japan, zien we dat per jaar meer dan 30.000 mensen zichzelf van het leven 

beroven, en dit cijfer is de afgelopen jaren onveranderd gebleven (Yamashita et al. 2005). Ook blijkt 

volgens onderzoek dat 23 procent van de Japanners wel eens zelfmoord heeft overwogen. In het 

geval dat het jongeren zelfmoord plegen – 28% twijfelt erover – heeft dit ook betrekking tot het 

dalen van de geboortecijfersvi. Maar er wordt ook niets tegen zelfdoding gedaan. In het boeddhisme 

wordt zelfmoord niet ontmoedigd, terwijl het christendom dat wel doet. 

 

Conclusie 

Bevolkingsafname is niets nieuws in ontwikkelde landen. Echter is het effect erg sterk te zien in Japan 

wegens het modern opgelegde werkmodel. Door de zware stress die er te wachten staat als een 

Japanner volwassen wordt, zal hij of zij eraan bezwijken of het proberen te ontwijken. Dit zorgt voor 

een vicieuze cirkel: hoe minder mensen die goed opgeleid worden en goed verdienen, hoe meer 

stress op de mensen wordt gelegd die juist wel werken. Trouwen wordt minder wenselijk, en bij 

eigen gezin wonen is het veiligst. Misschien hebben de onderzoekers gelijk, en zijn er over duizend 

jaar echt geen Japanners meer… 
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