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Boeddhistische monniken bijeen voor een ceremonie in de oude hoofdstad Nara

EEN SCHETS 
VAN JAPAN
Tegenwoordig voelen veel mensen zich op de een of andere manier aange-
sproken door de ideeën, cultuur en economie van Japan. Toch blijft het land 
voor velen een raadsel. Het is verwesterd maar lijkt op geen enkel westers 
land, het hoort bij Azië maar is heel anders dan andere Aziatische landen. 
Kortom, Japan is een uniek land, waar traditie en de moderne tijd hand in 
hand gaan.

De Japanse archipel, die met zijn meer 
dan 3000 eilanden op de ‘ring van vuur’ 
rond de Grote Oceaan ligt, is een seis-
misch en vulkanisch zeer actief gebied. 
Het land is bergachtig. De steden zijn 
gebouwd op vlakten en aan de kust.  
Het gebied rond Tokyo en Yokohama is 
de grootste stedelijke concentratie ter 
wereld. 70 procent van de 127 miljoen 
inwoners van Japan wonen langs de 
Grote Oceaankust, tussen Tokyo en 
Kyushu. 
De resterende stukjes land worden 
intensief bebouwd. Veel regen, smeltwa-
ter en diepe meren creëren vrijwel per-
fecte omstandigheden voor het 
verbouwen van rijst.

Iedere lente worden de Japanners herin-
nerd aan de geografische diversiteit van 
hun land, als de media enthousiast het 
spoor volgen van sakura zensen, het 
‘kersenbloesemfront’, dat oprukt van het 
subtropische Okinawa naar het noorde-
lijkste eiland Hokkaido.
De Japanners zien zichzelf als een geïn-
tegreerd volk, hoewel er van streek tot 
streek wel verschillen zijn op het gebied 
van dialecten en uiterlijke kenmerken. 
Bovendien zijn er veel minderheden in 
Japan, van de oorspronkelijke bewoners, 
de Ainu, tot de Okinawa. Ook hebben 
zich in het land immigranten uit Korea, 
China, Zuidoost-Azië en het Westen 
gevestigd.

Ginkaku-ji (of Zilverpaviljoen) in Kyoto in de herfst
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Voor hotels en restaurants zie blz. 302 en blz. 324–326

Dit heiligdom, ook wel Asakusa Kannon genoemd, is een spectaculair 
bouwwerk. In 628 vonden twee vissers in de rivier de Sumida een 
gouden beeldje van Kannon, de boeddhistische godin van de gena-
de. Hun baas bouwde een schrijn voor Kannon en in 645 richtte de 
heilige Shokai een tempel op, die in de loop der tijd werd uitgebreid. 
Tokugawa Ieyasu schonk dit heiligdom een groot stuk land. In 1657 
kwam de vermaakswijk Yoshiwara in de buurt te liggen, waardoor 
de populariteit van de tempel groeide. De tempel bleef behouden 
bij de aardbeving van 1923, maar raakte in de Tweede Wereldoor-
log zwaar beschadigd. De belangrijkste gebouwen zijn geres-
taureerd in de Edostijl. Vooral de dagelijkse rituelen maken 
deze tempel bijzonder.

8 Senso-jitempel  
Sensoji Temple

Hozo-mon
Deze poort met twee 
verdiepingen werd 
in 1964 opgetrokken 
uit gewapend beton. 
Bovenin vindt u een 
schatkamer met 
14de-eeuwse soetra’s.

Kaminarimonpoort
De ‘donderpoort’ 
brandde af in 1865 
en werd pas in 1960 
gerestaureerd. De 
wachterbeelden van 
Fujin (rechts) en Raijin 
(links) hebben oude 
koppen en nieuwe 
lichamen.

. Nakamise-dori
In deze straat worden veel tra-
ditionele producten verkocht, 
uiteenlopend van obi-ceintu-

ren en kammen tot waaiers, 
poppen en kimono’s.

Pagode met Vijf Verdie pingen 
Replica van de oor spron ke lijke 
pagode, uit 1973.

. Hoofdgebouw
In de vergulde schrijn in 

het hoofdgebouw (1958) 
bevindt zich de originele 
afbeelding van Kannon. 
Gelovigen werpen hier 

als eerbetoon muntjes of 
ontsteken kaarsen.

Nade Botokesan-Boeddha
Dit aardige beeld is gepo-

lijst door de handen van 
mensen die hier een 
wens deden voor geluk 

en genezing.

Richting station Asakusa en 
het toeristenbureau

Zie blz. 110–111 voor 
meer informatie over 

deze winkels

Wierookvat
Dit opvallende wierookvat 
(jokoro) wordt om  geven door 
mensen die zich de wierook-
dampen toewuiven om gezond 
te blijven.

. Hoofdgebouw
Hier hangen verschillende grote 
schilderijen. Het schilderij waarop 
engelen met lotusbloemen zijn 
afgebeeld is een 20ste-eeuws werk 
van Insho Domoto.

TIPS VOOR DE TOERIST

Praktische informatie
Kaart 4 E2, 4 F 2–F3. n bij 
het station, 03-38420181.  
station Asakusa, Ginza- en Toei-
Asakusa lijn. Tempel: Open dag. 
6.00–17.00 uur (okt.–maart: vanaf 
6.30 uur). Nakamise-dori: Open 
dag. 9.30–19.00 uur. _ Sanja 
Matsuri (3de vr–zo in mei), Hagoi-
ta-Ichi (Rakettenfeest 17–19 dec.). 
∑ senso-ji.jp

Vervoer
£ station Tobu-Asakusa, 
Tobu-Isesakilijn.

UITGELICHT

1 In de tuin van Dembo-in 
(woonhuis van de abt), een mees-
terlijke compositie van bomen, 
bamboe, paden en vijvers, worden 
monniken opgeleid.

2 Het Awashima-dogebouw is 
opgedragen aan een god die vrou-
wen beschermt.

3 Deze zeshoekige tempel is een 
zeldzaam exemplaar uit de 15de of 
de 16de eeuw.

4 Het Yogodogebouw huisvest 
acht recente Boeddhabeelden.

5 Het Asakusa Jinjaheiligdom uit 
1649 is opgedragen aan de vissers 
die het Kannonbeeld vonden.

6 De poort Niten-mon uit 1618 
vormde de toegang tot het oor-
spronkelijke Tosho-gu.

7 De klok in de Benten-yama 
Shoroklokkentoren werd in de 
Edoperiode ieder uur geluid.

8 Beelden die werden geschonken 
door een rijke koopman uit de 
Edotijd.
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Voor hotels en restaurants zie blz. 302 en blz. 324–326

2 West-Shinjuku

De meeste kantoorgebouwen (en de duurste bedrijfsgrond) 
vindt u ten westen van station Shinjuku. Hier werken zo’n 
250.000 mensen. In veel hotels en kantoorgebouwen is op 
de bovenste verdieping een restaurant gevestigd. In 1960 
wees het stadsbestuur Shinjuku aan als fukutoshin (tweede 
stadshart). In 1991, toen het stadsbestuur zijn intrek nam 
in de kantoren van het gemeentebestuur, een reusachtig 
complex van architect Kenzo Tange met 48 ver-
diepingen, veranderde deze aanduiding in shin 
toshin (nieuwe hoofdstad). Het bouwwerk 
van Tange wordt ook wel de ‘belasting-
toren’ genoemd, omdat het één  
miljard dollar kostte.

Islandtoren

Mitsui- 
gebouw

KDDI- 
gebouw

Het Sonpo 
Japan  gebouw 
met zijn fraaie, 
gewelf de basis  

is een van de 
opvallendste 

bouwwerken in 
de omgeving.

Het Washington 
Hotel is een ge -
bouw met ronde  
lijnen en kleine 
ramen in de gevel.

Hilton Tokyo

Keio Plaza 
Hotel

Shinjuku Center-
gebouw

Dai-Ichi  
Seimei- 
gebouw

Hyatt Regency 
Tokyo

Het NS-gebouw herkent u aan de kleuren op de 
liftkokers. In het 30 verdiepin gen tel lende atri um 

staat een 29 m hoge klok die op wa ter kracht loopt.

Shinjuku  
Central Park

Forensencultuur
Op de grootste stations in Tokyo zult u tijdens de ochtend- en avond-
spits treinen zien die volgepakt zitten met forensen. Door de hoge 
grondprijzen zijn gezinnen vaak gedwongen om een goedkopere 
woning buiten het centrum te zoeken. Als gevolg hiervan is een reistijd 
van een uur normaal. De forensen zijn voor namelijk mannen, vaak de 
belangrijkste kostwinners in Japan. Door het gereis hebben zij weinig 
contact met het gezin, want ze vertrekken voordat de kinderen opstaan 
en komen thuis als deze alweer naar bed zijn. In het weekeinde zijn 
ze uitgeput. Maar omdat in Japan mannen en vrouwen steeds vaker 

allebei werken, zitten 
er ook steeds meer 
vrouwen in de trein. 
Door deze forensen-
cultuur is er een geheel 
nieuwe industrie ont-
staan:  er zijn tientallen 
tijdschriften op de 
markt gekomen om de 
tijd te doden en ook 
zijn er snackbars waar 
men voor de lange 
reis staand een hapje 
kan eten.

3 Station Shinjuku  
Shinjuku Station

Kaart 1 B1–1 B2.

Iedere dag maken er meer dan 
twee miljoen mensen gebruik 
van dit drukste treinstation 
ter wereld. Station Shinjuku is 
een belangrijk knooppunt van 
zowel JR- als metrolijnen en het 
is het vertrekpunt van treinen 
en bussen naar de buitenwij-
ken. Op de perrons van de 
Yamanote- en de Chuolijn 
kunt u zien hoe het spoor-
wegpersoneel tijdens de 
ochtendspits (van ongeveer 
7.30 tot 9.00 uur) de foren-
sen in de trein propt.
In de gangen die de ver-
schillende perrons met elkaar 
verbinden, vindt u talloze 
winkels en restaurants. In 
deze doolhof kunt u ge-
makkelijk de weg kwijt-
raken; op straatniveau 
is de weg gemakkelijker 
te vinden. In de jaren 
tachtig en aan het begin 
van de jaren negentig 
bouwden veel daklozen (voor-
namelijk mannen) woningen 
van karton in de gangen van 
dit sta tion. Deze werden tijdens 
een controversiële actie van het 
stadsbestuur met veel machts-
vertoon verwijderd, zodat de 

West-Shinjuku gezien vanaf de kantoren van het 
gemeentebestuur van Tokyo

4 Zwaardenmuseum 
Sword Museum

 4-25-10 Yoyogi. Kaart 1 A3. Tel. 03- 
33791386. £ Station Sangubashi,  
Odakyulijn. Open do–zo 10.00–16.30 
uur. &

In dit enigszins buiten de route 
gelegen museum zijn fraaie 
Japanse zwaarden te zien; 
sommige stammen uit de 12de 
eeuw. Zoals veel andere Japanse 
kunstvoorwerpen combineren 
ook deze zwaarden kunst en 
ritueel, in een zoektocht naar 
perfectie. Op de begane 
grond ziet u hoe zwaarden 

worden gemaakt. Op de 
eerste verdieping zijn 
de zwaar  den tentoon-
gesteld en wordt alles 
tot in detail uitgelegd, 
bijvoorbeeld hoe het 
patroon op de kling 
tot stand komt. U ziet 
er ook enkele versierde 

ge  vesten. De geschie denis van 
het zwaard wordt in het Engels 
toegelicht; u leest onder andere 
over het harden en wetten 
van een zwaard. Geïllustreerde 
Japanse teksten geven meer 
informatie.Sumitomogebouw

In deze torenflat is een waren-
huis gevestigd. Op het dak 
vindt u een gratis uitkijkpunt.

Monolithgebouw
Aan de noordzijde  

van deze indruk-
wekkende toren  

ligt een  
aangename  

binnen plaats  
met een tuin.

Kantoren van het gemeentebestuur
De gevel van dit complex, bestaande uit 
twee kantoortorens en een halfrond 
plein, is voorzien van een duidelijk her-
kenbaar patroon (blz. 92). Op een helde-
re dag kunt u vanaf het uitkijkpunt tot 
de Fuji en de Baai van Tokyo kijken.

Een overvolle forensentrein

Station Shinjuku en 
Oost-Shinjuku

WEST-TOKYO TOKYO- 
CENTRUM

Nomura- 
gebouw

daklozen moesten verhuizen 
naar andere plaatsen in de stad, 
zoals het Uenopark.

Gevest van een 
zwaard
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Japan in het kort
Honshu, het grootste eiland van Japan, wordt gekenmerkt door 
een bergachtig binnenland en een dichtbevolkte zuidkust. De 
meeste oude tempels, heiligdommen en keizerlijke steden van 
het land zijn op Honshu te vinden, net als de hoofdstad Tokyo. 
Ten noorden van Honshu ligt het eiland Hokkaido, een groten-
deels ongerepte wildernis van nationale parken. Shikoku ligt ten 
zuiden van Honshu, net als het eiland Kyushu, een mengeling 
van moderne steden, warmwaterbronnen en archeologische 
resten. Een rij subtropische eilanden, met Okinawa in het mid-
den, strekt zich uit naar het zuidwesten.

In Nationaal Park Shikotsu-Toya (blz. 288–
289) liggen actieve en dode vulkanen en hete 
bronnen. De nationale parken, die veel bijdra-
gen aan de charme van Hokkaido, omvatten 
graslanden, wetlands en bergen.

Hakone (blz. 142–143) is een heu   vel  achtig 
gebied rond warmwaterbronnen midden 
op Honshu, aan de ou  de weg van Edo 
(Tokyo) naar Kyoto. Tot de bezienswaar-
digheden beho ren het Ashimeer, waarop 
replica’s van oude schepen varen, een open-
luchtmuseum en een prachtig zicht op de 
Fuji ten westen van Tokyo.

Nara (blz. 194–199) was de eerste 
permanente hoofdstad van Japan 
en een boeddistisch centrum. Het 

bezit prachtige gebouwen op 
een traditionele plattegrond en 

ontvangt elk voorjaar een van de 
spectaculairste festivals van Japan, 

Omizu-tori (blz. 46).

De Filosofenwandeling (blz. 174) is 
een rustige wandeling langs het kanaal 
dat bekendstaat om zijn kersenbomen. 
Het pad verbindt twee van de tempels 
van Kyoto, Nanzen-ji en Ginkaku-ji.

Het Vredespark in Nagasaki (blz. 
244–247) ligt vlak onder de plaats waar 
de tweede atoombom ontplofte, die de 
stad wereldberoemd maakte. De stad, 
die eeuwenlang leefde van zijn haven, 
heeft zich na de Tweede Wereldoorlog 
hersteld tot een bloeiende handelsstad.

Miyajima heeft een oranjerode 
torii (poort), een van de beroemd-
ste attracties van Japan.

Konomine-ji is Tempel 
27 van de Bedevaart van 
88 Tempels (blz. 232–233) 
op Shikoku. De duizenden 
pelgrims die elk jaar de 
route afleggen, treden in 
de voetstappen van Kukai, 
de 9de-eeuwse grondleg-
ger van de Shingonsekte 
van het boeddhisme.

De ruïne van kasteel Nakijin (blz. 261) op 
de noordwestkust van Okinawa stamt uit 
de 14de eeuw. Het is een van de vele his-
torische en culturele bezienswaardigheden 
die dit exotische eiland interes santer maken 
dan alleen als vakantie-eiland.

De Japanse Binnenzee tussen de eilanden 
Honshu en Shikoku

Okinawa-eilanden

Nikko (blz. 268–275) is een 
complex van heiligdommen 
en tempels in de bergen van 
Noord-Honshu. De heiligdom-
men zijn prachtig bewerkt 
met afbeeldingen van dieren, 
vogels en bloemen in heldere 
kleuren.

Okinawa

De berg Fuji, de hoogste berg van Japan
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