
DE GULLE GEVERS VAN HET JAPANSE KIKKOMAN
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Waarom sponsort een
.la panse producent van
sojasaus een Gronings
natu urgebied? Good
citizenship, zeggen ze bij
Kikkoman. Hoe schoon
water zowel de belangen
van een snelgroeiende
multinational kan dienen,
als die van de roerdomp.

wee aalscholvers en een blauwe
reiger staren over een ondiepe
waterplas. Achter hen tekenen

zich d€ silhoueitenvan een paar gra
z€nd€ koeien scherp afin h€t lage zon
lichi. Het croninger landschap bij lcops'
wolde biedt op een waiedge
nazomeravond een oer-Holandse, tijd-
loze aanblik. Maar schijnbedriegt. Hier
wordt nieuwe natuu gemaaLt. M€t dank
aan een Japanse sojasausfabikant.
De oplettende natuun'orser kan een roer-
domp spotten aan de waterkant bij
Kropswolde, of een baardmannetje. Als
hij zijn aandachtlaar saan over de in{or'
matiepanelen, of een bruine bot€rham
weghapt aan de houten picLnicldafel
onder de uitkijkoren, !a1t hem wellic} t
het Kikkoman'logo op, een gestileerde
schildpad, bescheiden afgedrul<t op het
infopaneei en ingebrandin de picknick
tafe1.
De lapanse producentvan sojasaus or
shoyu, zoals het in het lapans heet- is de
belangdjkste sponsor !:n het natuurpro

iect water over Wolfsbarg€'. Hetbedriif
dat sinds vier jaar in hetnabijgeleg€n
Sappemeer is gevestigd, heeft een mil-
joen geschonken aan Het Groninger
Landschap, initiatiefnemer en beheerder

! van het nieuwe weiland aan de oelers

i van het Zuidlaardemeer. "Zotrder Kikko-

: min was het project er niet gekomen,"

i stelt directeu Gerald Srerkenborg van
: Het croninger Landschap.
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'Geefzo veel geld van je pelsoonlijke
inkomen als mogelijk is aan de maat-
schappij- Vraag er niets voorterug €n
pronk ei niet mee'. Regel 16 \,?n de ruim
zeventis jaar oude rode of,"siners mn
Kikkomin ldinld wat wereldvreemd loor
een treursgenoteerde mullinational. Het
is 66n van rTbijna rcligieirze regels
waarin begdppen als resp€ct, disciplin€
en hamonie de overhandhebben. Maar
waar m westerse ondern€mingen dit
soot zachte gedragsregels vaak niet v€r-
d€r komen dan het prikbord ofde o'er
headsheet op bedrijfspresenraties, wordt
er bij lcktoman ook na& geleefd.

&einigings[ersmonie
Natuurhik zijn ze w€1goed, maar niet gek
in lapan. De nadmk die Kkkoman legr
op inbedding in de lokal€ gemeenschap,
is goede pr voor het beddjf en e€n goed
smeermiddel in de contacten met auto
di€iten, werknemers en consumenten.
I(i]&oman wil 'een beddjfzijn met bere-
k-"nis voor de wereldgemeenschap'. Dat
lijkt aardig telukken. Hetruim l5o jaa{
oude familiebedrijf is uitgegroeid tot
wereldwijd marktleider op het sebied van
sotasaus met eenbereikvan bijna hon-
derd linden en een jaaromzetlan ruim
hvee miljarddollax
Na een lange zoeldocht in Europa,latel
toeg€spitst op Nederland, streek Kikko,
man loods Europe in 1996 neer in Hoo-
gezand-Sappemeer. Behah€ de aantrekke-
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lijke flnanciele randvoomaalden die
l€gionale en national€ overheid boden,
waren de ruime aanwezigheid van schoon
water voor de ploductievan de sojasaus
envoldoende gemotiveerde arbeidskrach-
ten reden voor Kilkoman om zich in het
Noorden t€ vestigen.
De nieuwe fabdekwerd geopend in aan-
wezigheid van lokale notabelen, de c€o
ran Kikkoman Coryolarion, Yuzabuo
Mogi, en toenmalig staatssecretads van
economische zaken Van Dok Van Wee1e.
Zijallenwoonden een lapanse shinto rei-
nlgingsceremonle, uitgevoerd dool een
Nederlandse shlnto pdester bij. Wanr
behahe Japanse sojasaus exporteert Kik-
koman 00L de lapanse cultuui "Eienis
cultuur," lerklaart Minonl Nagaoka, de
huidige algemeen directeur van de
labdek in Sappemeer.

P.oelviiver
Hall september rukte opnieuween aantal
hoogwaardieheidsbekleders uit naar her
noorden. Clo Mogi was er w€derom,
maar ook d€ lapanse ambassadeur en
commissa s der koningin Hans Alders.
Staatssecretais labe( moest op het laat-
ste moment verstek laten gaan en liet
zichvervangen door een hoge ambtenaar.
Ditmaat ging het om de feestelijke ope

ning van het natuurgebied 'Watel over
wolfsbarge'. Een in totaal vier miljoen
kostend projecr waarbij landbouwland
wordt omgezet in drassig moeras en det-
landschap waar h€t watd weer vrij spel
l(lijgt. Door overtollig water in het gebied
op te vangen wordt voorkomen dat
andere delen van Groningen bij hoog
war€I onderlopen. Bovendi€n kan het
nieuwe natuurgebied dienen a1s natuur-
lijke waterzuivering voor het vemilde
Zuidlaardermee! waarme€ het in verbin-
ding staat. Het45 hectare $ote tedein
geldr letterlijk a1s proeftijvervoor sroorse
plannen die hei Groninger Landschap
heeft. In iotaal wil de natuurstichting zo'n
20oo hectare nieuwe iwetlands' cre€ren.
Het gebled ligt op tien minut€n rijden
lan de Kikkoman fabriek, waar inmiddels

44 mensen, onder wie !ij{ lapanners,
werken. De fabriek startte meteen jaar
lijkse productie van vier miljoenlirer
soiasaus voor d€ Vest-Europese markt.
Datis inmiddels vijfmiljoen en moet uit-
eindelijk zells detig miljoen wolden.
x€n miljoen guld€n 1ijLt eenbovenmatige
gift loor een vijftismansbeddjlle. ook al
wordt het bedrag in jaarlijkse polties van
hondeldduizend gdd€n betaald. Dlrec-
teu| Minoru Nagaoka, gestol€n in gijs
bedijfsuniform, heeft enkele A viertjes

MINORU I{AGAOKA "WE WILLEN ONDERDEEL ZIJN VAN DE
NATUUR EN DE GEMEENSCHAP WAAR WE ONS VESTIGEN"



voor zich liggen om uit te l€ggen wetrom
een lapans bedrijf geld uitgeeft aan
Nederlandse natuur "we willen onder-
deel zijn van de naiuur €n de gemeen-
schap waar we ons v€stigen. We wilen
bijdragen aan een beter milieu en mee-
doen aan culturele activiteiten. Our res-
paksibility Coes berond ptaft."

Good ( i t izen

Kikloman schakelde het Nedeiandse pr'
bueau Van Rossum in om een seschik
ploject te vinden waarmee het bedrijfzich
in d€ regio kon laten zien al9 een good citi-
zen. Er moest een band met water, cultuul
en natud zijn en het moest een project
van de lange adem zijn, want Kikkoman
delk in large iemijnen. "ook het brou-
wen van sojasaus kost tijd,' aldus Nasa"
oka. Zes maanden, om precies tezijn.
'water over wofsbarge bleek uiieindelijk
de juiste uiistaling te hebben. Nagaoka:
"wij Fodllceren sojasaus op geheel
natuudijke wijze. Daarbij hebben we grote
hoeveelheden schoon water nodig. We ver-
bruiken jaarlijks 5 o niljoen liter Dit pro-
ject draagt uiteindelijk bij aan de reinising
van water Dus dai past goed bij ons."
Niet alleen in Nederland, waa ook geld is
geschonken aan het Rembnndrhuis en
de festivlteiten rond de viering van de

4 o o.jarige handelsrelatie tussen l:pan en
Nederland, is Kikl<oman een gul1e gever.
In de lapanse stad Noda, al sinds het
begin van de zeveniiende eeuw de thuis-
basis van Kikkomm, dat overigens pas
sinds r9r7 als 6€n onderneming werd
gevormd uii een aantal familiebeddjven,
heeft het bedrijfwaterleiding en €en
spoomeg aangelegd, een ziekenhrds en
museum gebouwd, een bibliotheek en
zelfs iempels. ln \valwoftl Visconsin,
waar jaarlijks 80 miljoen liter sojasaug
wordt gemaald, heeli het bedrijfniljoe-
nen uitgegev€n aan culturele en educa'
tieve projecten en is er een continue uit-
wisseline van lapanse en Amedkaanse

Een commercieel bedrijfdat geld weg-
geeft km in het westen op forse scepsis
rekenen. Maal in lapan kunnen de aan-
deelhouders lan Kil*omm heel goed
leven mei de r.rijgevigheid van hun
b€ddjf "onze aandeelhouders begrijpen

onze fiiosofie, ' laat Fumihide Saiio van
ltret forcign operations d.p anment in N oda
weten. "Het feii dat we bijdrag€n aan
soci:al veraniwoordelijke proiecten in de
gemeenschappen waa! we een vestiging
hebben, levet geen negatieve rea.ties op.
ook niet als we het doen in tijden dat de
winst minder hoog is."

toiaaaussu((el5Jtoty
De aandeelhouders kunnen dan ook
teweden zijn met de prestaties van Kikko-
man, al daalde afg€lopen jaar de omzet.
Hetbedrijfis erin geslaagd met een
typis€h ]apaas producl een wereldmalkt
te veroveren. Een succes daiwordttoege'
schreven aan een combinatie van
modene, agressieve marketing, sterk lei-
derschap en traditionele lapanse waarden
en normen. Kikkoman was het eent€

lapanse beddjf dat (in r9Z)een fabriek
opende inde Vs. Inmiddels staatereen
tweede fabiek in de vs. ookin china -
de grootste markvoor sojasaus - wordt
binnenkot een fabdek geopend.
De expansie is noodzakelijk als Kkko-
man door wil blijven sroeien. In tapan
loopt de sojasausconsumptie - neg€n liter
per persoon per jaar - terug. Daar breidt

Kikl<oman zijn activiteiten voonl uit door
hei op de markt brengen van andere pro-

ducien, zoals wijn. InheiWesten is

lapans eten, waanan sojasaus zo onge-
veer debasis is, in opkomst.ln de vS
wordt nu 70 centiliter per pelsoon pe1
jaal gebruik, maar de v€lwachting is dat
dat de komende tien jaa zal vedubbelen.
ook de Xuropese mark, die vanuit Sap-
pemeer moet worden bediend, zal flink

Maar wil Kitkoman zijn sojasaussuccess-
story in het Westen vervolgen, dan zal er
voozichtig moetenworden geop€reerd.
De tapanse ondememing heeft b€halve
de sojasausproductie in lapan een zware
r&d-afdeling op het gebied van biotechno'
losie. En hoewel Kilkoman in xuopa
geen semodificeerde soiabonen gebruikt

voor de sojasaus, wek de aanwezigheid
van een gentech-poot in een voedings-
midd€lenbedriifin het westen al snel
argwaan. En d€ imasoschade die Kikko-
man daarmee katr oplopen is met geen
honderd gesponsorde natuurgebieden te
herste en. I
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