Japan

Japan is een land van uitersten. Na het
hippe, hectische Tokio bieden de bergen
– de Japanse Alpen – een oase van rust.
Kyoto, de mooiste stad van het land, is
vooral traditioneel met de vele tempels,
al vind je die eigenlijk overal in Japan.
Want een dagelijkse portie spiritualiteit is
voor de gemiddelde Japanner minstens
zo belangrijk als een bord sushi.

Hayaku itte kudasai! Een beetje opschieten graag. Want wie in Tokio is,
heeft haast. Niet vreemd, want er is ongelofelijk veel te zien en te beleven. De
hoofdstad bruist, 7 dagen per week, 24
uur per dag. Hooggehakte, tot in de
puntjes verzorgde dames en zakenmannen in pak rennen over de brede zebrapaden. Overal bovenuit torenen wolkenkrabbers vol knipperende neonreclames. Ondanks de drukte is de stad
kraakhelder. Op straat is geen papiertje, bananenschil of kauwgompropje te
vinden.

Uitbundig en spiritueel
Wie een bezoek brengt aan Tokio, mag
in ieder geval de wijk Harajuku niet
missen. De hoofdstraat Takeshita-dori
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Traditioneel
én hip
is vergeven van winkeltjes vol uitbundige outﬁts, buitenissige handtassen en
zelfs haute couture voor honden.
Maar leuker nog dan winkelen is gewoon rondlopen. Je kijkt je ogen uit.
Harajuku is een verzamelplek voor
hippe, Japanse jongeren. Ze ﬂaneren
op straat met hun felgekleurde kapsels,
uitgedost in een mengeling van stijlen,
van gothic tot cosplay. Bij cosplay verkleden jongeren zich als een strip-,
manga- of computerspelpersonage. Het
is een opvallende subcultuur in een
land waar de groep zwaarder telt dan
het individu.
Vanuit Harajuku loop je zo naar de
Meji-jingu, een elegante shintoïstische
schrijn (tempel), nog geen kilometer
verderop. Naast boeddhistische tem-

Japan

pels vind je in Japan veel van dit soort
schrijnen. Ze zijn te herkennen aan de
torii, de traditionele rode toegangspoort. Shintoïsme is het oudste volksgeloof in Japan. Aanhangers geloven
in de Kami, geestelijke krachten in bijvoorbeeld bomen, stenen en bergen.
De religie wedijvert met het boeddhisme, in de 6e eeuw overgewaaid vanuit
China en Korea.

Heiligdommen
De Meji-jingu, gebouwd ter ere van keizer Meiji, ligt verscholen in een groot
park vol hoge ceders, cipressen en platanen. Monniken in oranje gewaden
schuifelen over de paden. Bezoekers
kunnen er een houten tablet kopen
waarop ze een wens schrijven, die ze

kunnen achterlaten aan een heilige
boom. De uit 1920 daterende schrijn
ging tijdens de Tweede Wereldoorlog in
vlammen op, maar werd in 1958 herbouwd. Veel ouder en minstens zo foto-

geniek is de Senso-ji-tempel in de wijk
Asakusa. De tempel dateert van 645 na
Christus en is daarmee de oudste van
Tokio. Het gebouw is gewijd aan
Kannon, de god van het mededogen.

Japan na de ramp
In maart 2011 werd Japan getroffen door een serie aardbevingen, gevolgd door
een verwoestende tsunami. Die veroorzaakte lekkende reactoren bij een kerncentrale in Fukushima in het noordoosten van het land met radioactieve straling als
gevolg. De situatie rond de lekkende reactoren is inmiddels stabiel. De inwoners
van Tokio hebben hun dynamische leven hervat alsof er niets gebeurd is.
De Japanse Alpen en Kyoto – gelegen op 600 kilometer van het rampgebied –
hebben geen problemen ondervonden van de ramp. Het is zonde om vanwege
de ramp dit bijzondere land links te laten liggen. Wel is het verstandig om het
noordoostelijke deel te mijden.

Reisgids | januari/februari 2012 | 35

