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日本(国) Japan                                          

 

ワインの歴史 

● Geschiedenis van de wijn in Japan 

Er is een geschiedenis van duizenden jaren van het wijn maken in Europa. Japan begon het maken 

van wijn vanaf het begin van de Meiji tijdperk, honderd jaar geschiedenis.

 

Druiven   ぶどう品種 

Edele druiven rassen die  wijn maken zijn, geteeld in alle wijnstreken van de wereld, 

Mutsuhito ofwel 

keizer Meiji, 

gefotografeerd 

door Uchida 

Kuichi, 
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 Cabernet Sauvignon,  

Merlot,  

Chardonnay   

zijn vooral succesvol is geweest bij het wijn bereiden. Deze druiven worden nu ook geteeld in Japan.  
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Koshu druiven soorten aangepast aan het klimaat van Japan zijn 

gekweekt in de Kamakura periode in Japan.  (De Kamakuraperiode (鎌倉時代, Kamakura jidai) is een tijdperk uit de 

geschiedenis van Japan, dat duurde van 1185 tot 1333. Het tijdperk is vernoemd naar het Kamakura-shogunaat, dat tijdens vrijwel deze 

hele periode aan de macht was in Japan. Dit shogunaat werd officieel opgericht in 1192 in Kamakura door de eerste Shogun van Japan, 

Minamoto no Yoritomo. In 1333 kwam er een einde aan het shogunaat door de Kenmu-restauratie.  Bron: 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamakuraperiode) 

Koshu is een witte wijndruif en een tafeldruif. Een soort die Japan zich eigen heeft gemaakt. Is 

ontstaan in Klein-Azië, via China, door de zijderoute en kwam in Japan door de boeddhisten, zijn 

geteeld in de wijk Yamanashi op het eiland Honshu  vanaf de 8e eeuw. 

 

  

Tot voor kort werd Koshu alleen gebruikt om zoete wijn te maken, of anoniem in een gemengde wijn 

van de moderne stijl. 

  

Sinds het begin van het millennium, hebben sommige Japanse producenten gewerkt aan een zuivere, 

droge stijl. Koshu is de meest zichtbare druif in de Japanse wijnbouw.  

De berg Fuji (富士山, ook Fuji-san, Foedji-

san of Fujiyama) is met zijn 3776 meter de 

hoogste berg van Japan. Het is een 

vulkaan op de grens tussen de 

prefecturen Shizuoka en Yamanashi op 

het eiland Honshu 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kamakuraperiode
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De Neo-Muscat [청색계] 네오 머스켓,  

is ontwikkeld door een kruising van Koshu Sanjaku  甲州三尺 

met Muscat van Alexandrië, ook een druivensoort die gebruikt 

wordt  net zo als  Koshu, maar minder goed bekend. 

  

Een andere verwante druif, Ryugan (ook bekend als Senkoji, 

misschien hetzelfde als China's Longyan), wordt geteeld in kleine hoeveelheden, voornamelijk in de 
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prefectuur Nagano in centrale Honshu. Zoals met Koshu, produceren Neo-Muscat en Ryugan druiven 

meer geschikt als tafeldruiven, maar ook voor  lichte en in het algemeen zoetige wijn. 

binnenlandse wijn 国産ワイン誕生 

 

Bevordering en het brouwen wijn druiven teelt.  

In die tijd was er in Japan een rijst tekort, want uit de VS brouwen is de bedoeling dat u wilt opslaan 

sterk was. De overheid geïmporteerd druif zaailingen uit andere wijn producerende landen. 

1874宥 教  

Yamada Kofu (Yusuke), Takuma Norihisa (Norihisa) probeberen  wijn te brouwen. Zoals ze zelf 

zeggen:  “Van wijn kennis wist ik niets,  ik leerde het uit boeken en het bezoeken van buitenlandse 

wijnhuizen”.  

In het voorjaar van 1877, voor het leren maken van wijn en de technologie, zijn Tsuchiya Ken 

(Ryuuken) en Tadashi Makoto Takano (Masaya) gaan studeren in Frankrijk. Na zijn terugkeer naar 

Japan, werd Kotaro Miyazaki toegevoegd aan deze twee mensen die zo toegewijd zijn aan het maken 

van wijn in het,  "Grote Japan Yamanashi wijnbedrijf", het 

eerste wijnbedrijf in Japan.  

 

wijndruivenrassen   国産ワインのぶどう品種 
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Rode wijn:  

 

Muscat Berry A, 

 Black Queen,  

 

Voor witte wijn:  
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Koshu,  

longan  

Alleen grote druivenrassen zijn geteeld in Japan  

Rode wijn:  

 

Merlot,  
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Cabernet Sauvignon,  

Pinot Noir,  

Gerd Tsubai Lowe  
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Voor witte wijn:  
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Chardonnay, 

 Seibel,  

Muller-Thurgau,  
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Kerner,  

 Riesling,  

Semillon  

 

 

 



 

12 
 

 

 

Druivenrassen voor wijn die in de afgelopen jaren in Japan gekweekt zijn:  

Rode wijn:  

Suntory Noir,  

Noir Kai,  

Kiyomi,  

Mountain Sauvignon  

Voor witte wijn:  

Rion Riesling, 

Riesling Forte, 

Riesling Shinano,  

Kai Blanc  
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Binnenlandse wijnhuizen en wijn-producerende regio   国産ワインの生産地とワイナリー 

Er is een wijnhuis in  

Aomori, Ibaraki, Tochigi 

Prefecture, Kyoto, Hyogo,  Okayama, 

Shimane Prefecture, Fukuoka, 

Kumamoto, Miyazaki, Oita Prefecture,  

enz. 
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 wijnconsumptie in Japan日本におけるワインの消費量 

 

De geschiedenis van de consumptie van wijn in Japan begon met het maken van wijn die niet op de 

wijn in het westen mocht lijken. Zelfs de geur van het Westen mocht het niet dragen en moest 

vertrouwd zijn met de Japanse dieet. Dus werd de wijn van Japans zoet, door suiker aan de wijn toe 

te voegen. Japanse consumptie van wijn kan is dus begonnen met deze zoete wijn.  Iedereen die wel 

eens Sake heeft geproefd, een zoette rijstwijn, weet dat dit dus niet verwonderlijk is. 

 

De japanners even als de Chinezen gooien nog steeds cola door de duurste rode wijnen. Zelfs al is het 

een Mouton Rotschild o.i.d. 

De wijn kwam buiten Japan als consumptie van tafelwijn  uit de tijd van de 1964 Tokyo Olympische 

Spelen (1964).  

Sindsdien is de wijnconsumptie in Japan snel gegroeid.  

door de 1970 Wereldtentoonstelling in Osaka  is de consumptie van wijn toegenomen, consumptie 

van wijn was niet meer dan niet-scherpsmakende vruchten wij in 1975 ,wijn giek yen (1978), wijn 

giek Isshobin (1981), Beaujolais Nouveau giek (1987). 

De wijn consumptie  (270 000 liter met inbegrip van ingevoerde wijn), in het boekjaar 2010 steeg met 

9,7% ten opzichte van het voorgaande jaar. Jaarlijkse wijnconsumptie per volwassene 3,5 fles, 

ongeveer 2,6 liter per hoofd van de bevolking per jaar, verdere groei wordt verwacht in de toekomst.  

 

Sake - nJapans: 酒  

is een Japanse alcoholische drank, 

die onder andere wordt gemaakt 

van rijst. Het wordt ook wel rijstwijn 

of rijstewijn genoemd. Officieel heet 

sake gemaakt van rijst in Japan 

seishu 
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Nog wat gekkigheden van de Japanners: 

SOMMELIER JOE SATAKE 

Ken je Joe Satake, een zeer getalenteerde Japanse sommelier die in Parijs woont? Waarschijnlijk 
niet want het is namelijk een stripfiguur in de Japanse manga reeks 'Sommelier'.  
 
Manga betekent zoveel als "onbeheerste of willekeurige kwaststreken" en verwijst naar de losse, 
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vloeiende tekenstijl van de typische Japanse striptekenstijl . Binnen de Japanse cultuur heeft 
manga een belangrijkere positie dan strips binnen de westerse cultuur. Manga wordt gerespecteerd 
als een kunstvorm of zelfs een vorm van populaire literatuur. De striptekenaars in Japan hebben een 
vergelijkbare status als een popidool in het Westen.  
Mede door (voornamelijk kinder-) series op tv en verspreiding via het internet werd de Japanse strip 
na 2000 geleidelijk ook in het Westen populairder.  
 

 
 
Stripboeken over wijn kom je niet vaak tegen maar nu is er dus een hele serie Japanse manga's over 
wijn waarin het hoofdpersonage Joe Satake van alles meemaakt en waarin hij natuurlijk de held is. 
Uiteraard staat er altijd een wijn in het middelpunt van het verhaal waarvan er tien in één manga 
staan. 
 
In deel 2 werkt Joe Satake in het Parijse restaurant Le Monceau waar zijn baas na een slechte 
culinaire kritiek overweegt de zaak te sluiten. Kan Joe dit voorkomen?  
Enkele wijnen die in dit deel naar voren komen: Bollinger Champagne, Petaluma 1993 
(Coonawarra), Clos Vougeot, een valse Romanee Conti 1789, Château Coutet 1983 Sauternes, Calon 
Segur 1990 Saint-Estephe en nog vele meer.  
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Een manga lees je van achteren 
naar voren en van rechts naar links. Van mij hadden ze de Europese versie wel gewoon mogen 
maken eerlijk gezegd dus van voren naar achter en van links naar rechts want het is wel even 
wennen om achterstevoren te lezen. 
 
Ontspannende lectuur over een interessant onderwerp en men probeert ook nog een didactisch 
tintje in het verhaal mee te geven.  
 
De Sommelier manga is geschreven door Ken-Ichi Hori en is nu ook verkrijgbaar in België in de 

Franstalige boekhandels zoals de Fnac voor €8.00. 
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