
 

 

Japan mei 2016 
Vandaag, 16 mei begint ons grote Japan avontuur. 
Wij zijn 's middags naar Amsterdam vertrokken waar we in het Hyatt Hotel geslapen hebben. 
 
Dinsdag 17 mei  
Op tijd met de shuttle naar de luchthaven. We hebben eerder verhalen gehoord dat het inchecken 
lang kan duren. Vandaag dus niet. In een vloek en een zucht is het inchecken van de bagage en 
onszelf gebeurd, tijd genoeg om te shoppen. Echt op zijn Nederlands, kijken, kijken, niet kopen. 
We hebben namelijk afgesproken dat we deze vakantie "light" gaan, dus geen extra spullen kopen 
want dat is allemaal gewicht. Nou vooruit, één zakje drop kan wel. Nou ja, als één zakje drop kan, 
kunnen er ook twee. Daar is het wel bij gebleven. De mooie rugzak/rolkoffer die we bij ons hebben 
weegt 14 kilo en dat willen we graag zo houden. Ik vind het niet slecht 14 kilo voor 2 personen voor 
3 weken. Ons vliegtuig vertrekt keurig op tijd. We hebben met zijn tweeën het genoegen om 3 
stoelen tot onze beschikking te hebben, wat heerlijk is. Ook een eigen tv scherm met allerlei leuke 
series en films, dit werkt altijd. Ik heb eerst De Helleveeg gekeken en daarna Rokjesdag. Tot slot 9 
afleveringen van 2,5 Men om de tijd door te komen. Gerard heeft ook de nodige films en Friendjes 
gekeken. Het is gewoon lang (eigenlijk te lang) 11 uur vliegen maar ja.  
 
We landen woensdag op tijd in Tokyo waar het avontuur gaat 
beginnen. We worden onthaald door een kleine Japanse meneer van 
het reisbureau in Japan. Deze begeleid ons bij het aanvragen van de 
diverse passen en kaarten die we nodig hebben tijdens ons verdere 
verblijf. Voor het loket waar we onze JR railpas moeten afhalen is het 
erg druk. Onze meneer biedt ons om te gaan zitten, hij heeft, tot we 
aan de beurt zijn, voor ons in de rij gestaan. De JR railpassen 
worden namelijk nog zowat met de hand gemaakt. Wij verwachten 
digitale pasjes maar kregen een papieren kaart met daarop een 
vervoersbewijs geplakt. Wij mopperen weleens op onze ov kaart. 
Hier is het nog veel erger. Je hebt voor zowat alle vervoersmiddelen 
een andere kaart nodig. Voor de metro en voor de trein. Maar er is 
ook nog verschil of je met de trein van de overheid reist of met de private trein. En je hebt ook nog 
kaarten die alleen geldig zijn in Tokyo of alleen in Kyoto. Tenslotte moeten we onze treinreizen per 
reis bevestigen, dat levert per reis 2 kaartjes op die we moeten laten zien naast onze JR pas. 
Kortom, best ingewikkeld als je al zo lang wakker bent. De treinreizen bevestigen gaat vandaag 
helaas niet lukken dat zullen we zelf op een andere dag moeten doen. Het is te druk. De japanse 
meneer draagt ons over aan een andere meneer die ons naar ons hotel gaat brengen. Een rit van 
een uur. We rijden langs Disney Tokyo en andere mooie zaken. De chauffeur vertelt er zeer 
enthousiast over maar begrijpen doen we hem helaas bijna niet. Op goed geluk herhalen we het 
woord dat we toevallig verstaan en roepen nice als hij ergens naartoe wijst. 
 
Na het inchecken gaan we op zoek naar een lunch. We zitten midden in het zakendistrict. In de 
grote kantoortorens zit vaak ook een winkelcentrum en een of twee etages met allerlei 
restaurantjes. In de winkeltjes kun je eten kopen dat je even verderop in een van de magnetrons 
zelf kunt opwarmen. Of je gaat zitten in een van de vele restaurantjes. Menukaarten zijn vaak in 
het japans. Je kunt echter ook een gerecht aanwijzen dat in de etalage staat. Ze maken alle 
gerechten namelijk ook van plastic na. Niet van echt te onderscheiden haast. We eten een lekker 
misosoepje. Om half 3 mogen we al op de hotelkamer die voor Japanse begrippen erg ruim en 
luxe is. Buiten dat er voor ieder een pyjama ligt en twee soorten slippers is de badkamer gevuld 
met kam, borstel, spons en tandenborstel met tandpasta. Kortom goed verzorgd. We gaan slapen 
tot een uur of 6 en gaan daarna de stad verkennen. Het metrosysteem is weer even wennen. We 
worden echter al snel op sleeptouw genomen door een dame die van haar werk komt en ons 
meeneemt door het grote metrostation. De stations hebben hier zoveel in en uitgangen dat het 
moeilijk zoeken is. Omdat we in de avondspits in de metro belanden ervaren we gelijk hoe het 
werkt, hutje mutje.  



 

 

 
Donderdag 19 mei. 
Na een beroerde nacht schrikken we om half 9 wakker van de 
wekker. Het ontbijt is divers en op zijn japans. Rijst, vlees en 
allerlei pickles maar ook broodjes, jam en yoghurt. Ook salade met 
dressing. Prima te doen.  
Na het ontbijt gaan we op zoek naar Hatchi, de beroemde hond die 
jaren voor het treinstation op zijn baasje zat te wachten, die niet 
meer komt omdat hij een hartaanval heeft gehad. Daar is een  film 
van gemaakt met Richard Gere in de hoofdrol. Hatchi zijn 
standbeeld staat bij het treinstation Shibuya in een zeer drukke 
buurt. Vlakbij het drukste kruispunt in Tokyo. Daar steken per keer 
al gauw 2500 mensen over. De zebrapaden lopen niet alleen 
verticaal en horizontaal maar ook diagonaal. We hebben het op 
ons gemak bekeken en daarna natuurlijk ook zelf de oversteek 
gemaakt om vanaf de Starbucks op de eerste etage lekker mensen te gaan kijken. Daarna hebben 

we het gemeenthuis bezocht waar je vanaf de 45ste etage een 
prachtig uitzicht over de stad hebt. Het is helder weer maar niet 
helder genoeg om Mount Fuji te zien, ze noemen haar niet voor 
niets de verlegen berg. Ze laat zich helaas maar zelden zien. 
Daarna in het park even relaxen en kijken naar een mevrouw 
die haar konijntje uitlaat aan de lange riem. Buiten het stenen 
standbeeld van Hatchi hebben we hier nog geen hond gezien. 
Zijn er honden in Tokyo? Ook kijken we naar een moeder die 
haar baby een schone luier aandoet maar wel eerst zelf 
handschoenen aandoet. Ik vraag me sowieso bepaalde dingen 
af.  
 
Het dragen van mondkapjes. Doen ze dat om een ander niet te 
besmetten of om zelf niet door een ander besmet te worden? Ik 
denk dat 10 procent van de bevolking ze draagt. Jong, oud, 

man en vrouw, daar kan ik geen systeem in ontdekken. Het 
dragen van schooluniformen, is dat fijn of juist niet? Ze lopen 

hier veel in uniformen, ook studenten komen we tegen in dezelfde kleding. Meestal zwarte broek of 
rok, witte blouse of overhemd en zwart jasje. Het lijkt me soms best fijn om niet na te denken wat 
je aanmoet naar school of werk.  
Vanavond een wandeling gemaakt. Ons hotel staat in een zakendistrict maar we hoeven maar 500 
meter te lopen en we zitten midden in een uitgaanscentrum met veel lawaai, reclames en 
restaurantjes.  
Er hangen hier van die giga reclame borden zoals in Londen op Piccadilly circus en in New York 
op Times square. Veel licht, beeld en geluid. Heb vandaag al 2 keer Top of the world van the 
Carpenters gehoord. Er wordt veel engelse muziek gedraaid uit de jaren 70.  
 
Vrijdag 20 mei. 
Vandaag een wandeldagje. Te voet zie je toch meer dan met de metro. Ginza is van oudsher het 

winkelgebied van Tokyo. Chique warenhuizen, exclusieve winkeltjes 
en verschillende internationale designzaken zijn er gevestigd. Na in 
een warenhuis de nieuwste kimono's te hebben bekeken hebben we 
een bezoek gebracht aan Itoya, het grote papier-, schrijfwaren- en 
kantoorbenodigdhedenwarenhuis. Verdiepingen vol (Japans) papier, 
schrijfwaren, en de laatste snufjes in kantoorartikelen. Heerlijk om hier 
rond te lopen. Een wand vol met kado-papier, geweldig om te zien. Ze 
verkopen hier nog volop agenda's. En dat terwijl iedere japanner met 
een smartphone rondloopt. Je blijft je verbazen.  

 
Roken. Hoe dat hier geregeld is snappen we niet. Je mag bijna nergens roken. Niet in openbare 
gebouwen, niet in de metro. Lijkt me duidelijk. Maar je mag hier ook niet op straat roken. We 



 

 

hebben het zien gebeuren dat een man werd aangesproken door een security meneer met het 
verzoek om zijn sigaret te doven. Er werd de man gelijk een flesje met wat water onder zijn neus 
geduwd waar hij zijn  sigaret in moest doen. Maar gisterenavond in het restaurant waar we zaten 
te eten mocht gewoon gerookt worden en ook tijdens de lunch vandaag werd er vrolijk gepaft. Het 
lijkt wel of je hier nergens mag roken behalve in restaurants, heel apart. 
 
Na het bezoek aan de wijk Ginza gaan we naar de keizerlijke tuinen. Helaas, als we om 3 uur bij 
de keizer voor zijn tuin staan mogen we er niet in. De tuin gaat vandaag vroeg dicht. De keizer 
krijgt bezoek, of zoiets zei de agent bij de ingang. Das balen. Een bezoek aan de keizerlijke tuinen 
staat in de top tien bij een bezoek aan Japan en wij gaan dat missen? Ja dus. Later besluiten we 
ons programma voor morgen aan te passen zodat we alsnog de tuinen kunnen bezoeken. 
 
Gerard is sinds vandaag snotverkouden. Lekker makkelijk in een land waar het niet beleefd is om 
je neus te snuiten in gezelschap.  
 
Zaterdag 21 mei. 
Omdat de paleistuinen gisteren gesloten waren besluiten we 
om dat vandaag te gaan doen. Het is zeer de moeite waard 
blijkt later. De tuinen zien er prachtig uit. Zeer gevarieerd. 
Het is er erg groot zodat je geen last hebt van al die andere 
mensen die er ook rondlopen. Verbazend dat dit soort 
activiteiten allemaal gratis zijn. Als je bedenkt hoeveel 
mensen erbij betrokken zijn. Allereerst staan er bij iedere 
ingang een aantal mensen om je te verwelkomen. Er is 
tassencontrole bij iedere ingang. Er staan per ingang wel 5 
controleurs. Dan krijg je van een meneer in een hokje een toegangsbewijs wat je bij het weggaan 
weer aan een andere meneer teruggeeft. Er zijn volop gratis toiletten die schoon zijn en ook 
gecontroleerd worden op zuiverheid.  
Na de paleistuinen gaan we met de metro naar de Sensoji tempel, een heiligdom van heel lang 
geleden. Rond de jaren 628-645. Meningen verschillen hierover. In mei is er altijd het Sanja 

Mansuri festival en wordt de tempel bezocht door 1,5 a 2 miljoen 
bezoekers in 3 dagen tijd. Laat dat nou net deze dagen zijn. We 
vallen dus met onze neus in de boter. Het is er erg druk maar ook 
indrukwekkend. De straat er naartoe staat vol met kraampjes met 
eten, drinken, souvenirs en allerlei andere spullen. We hebben 
bevroren geschaafde mango op. Super lekker. Bij de tempel zelf 
staat een lange rij van mensen die op een bepaalde plaats willen 
staan bij de tempel om te bidden en geld in een bak te gooien. Ook 
kun je water over je handen laten stromen met kleine pannetjes 
met lange stelen. Dit om je handen te reinigen. Of een wens doen 
door eerst met een buis te rammelen dan een  genummerd laatje 
open te doen waarin een briefje zit met een wijze raad. Is de 
boodschap positief, dan nemen ze het briefje mee. Trekken ze 
daarentegen een negatieve boodschap', dan vouwen ze het na het 
lezen dubbel en binden het aan een hek. Op die manier laten 
mensen eventuele pech achter en nemen alleen geluk mee terug. 

 
Het was een mooi bezoek. Ook kwamen we veel dames en heren in kimono tegen. Vooral 
jongeren. Het ziet er prachtig uit.  



 

 

Na de tempel besluiten we via de Misuda rivier naar de wijk 
Ryogoku te wandelen. Het is prachtig weer en we hebben alle 
tijd. De wijk Ryogoku is de plaats waar de sumo-worstelaars 
zich bevinden. Er is een groot sumo-stadion en er wonen veel 
sumoworstelaars in opleiding. In het stadion wordt dit weekend 
een groot sumo-worsteltoernooi gehouden. Kaartjes zijn helaas 
uitverkocht. Nou ja, helaas voor Gerard, ik vind het niet erg. Bij 
het stadion buiten is ook van alles te beleven. Er is zelfs een 
speciale plaats voor de fans waar de sumo worstelaars die 
naar huis gaan langslopen zodat men met de worstelaar op de 
foto kan. Wij zijn ook maar in de fanzone 
gaan staan en hebben een paar foto's van sumoworstelaars. 
Het zijn indrukwekkende mannen die volgens mij als eerste bij de opleiding leren dat lachen 'not 
done' is.  
Vandaag voor het eerst een aantal honden gezien. Ze zijn er dus wel.  
 
Nog wat verbaasfeitjes. 
Je krijgt al je gerechten tegelijkertijd op tafel, ook de drankjes. Vaak wordt gelijk met het eten de 
rekening op tafel gelegd. Je rekent nooit af aan tafel maar loopt naar de kassa toe. 
Gerard bestelt tijdens het eten een sake. Het glas wordt in een bakje weggezet. Het glas wordt 
overvol geschonken zodat een gedeelte in het bakje belandt. Datgene wat in het bakje belandt 
moet je snel opdrinken, de rest mag rustig. 
Japanners kunnen heel druk zijn. Gerard kan me aan tafel vaak niet verstaan omdat de tafel naast 
ons zoveel plezier heeft dat het alles overstemt. Vaak collega's maar ook vriendengroepjes. Je 
wordt er vanzelf vrolijk van. 
Overal zijn blindegeleidestroken. In de metro, op straat, echt overal. 
Je loopt standaard links, maar om onverklaarbare redenen kan dat ineens veranderen. Waarom? 
Geen idee.  
Er ligt nergens vuil op straat. Maar afvalbakken zijn er ook erg weinig. Neemt iedereen zijn afval 
mee naar huis? 
Iedereen wacht bij een oversteekplaats tot het licht groen wordt. Niemand loopt door rood. 
De baby verschoonruimte is bij de herentoiletten. Hoezo emancipatie? 
De toiletbril van het toilet van onze hotelkamer is verwarmd, dat voelt vreemd aan. Verder zitten er 
allerlei andere snufjes op zoals het nasproeien van je billen. Dit is allemaal in diverse standen 
temperaturen en tijden in te stellen.  
 
Zondag 22 mei 
We verlaten Tokyo. We gaan naar Odawara. Voor het eerst gaan we gebruik maken van onze JR 
pas. We gaan met de Shinkansen ook wel de bullettrein genoemd. Ik zal onze reis niet stap voor 
stap uitleggen maar we nemen 4 treinen, daarna een kabeltrein om vervolgens een stuk met de 
bus te reizen, dan een kabelbaan, een piratenschip, een wandeling, en weer 2 bussen. En dan zijn 
we bij ons nieuwe hotel. Deze route heeft het reisbureau voor ons bedacht en is prachtig. We 
hebben zelfs 3 keer Mount Fuji zien liggen. Dit omdat het zeer helder weer is. Eén van de treinen 
was de zigzagtrein. Daarmee gaan we de bergen in. Om de paar kilometer stopt de trein. De 
machinist loopt naar de andere kant van de trein, wisselt van spoor en zo gaan we zigzaggend 
naar boven. Helaas hebben we een stuk kabelbaan moeten overslaan en per bus moeten doen 

omdat er eind april door vulkanische actie iets kapot is gegaan 
of zo. We kregen in ieder geval een brief mee dat een gedeelte 
van de kabelbaan is afgesloten ivm vulkanische dampen. Daar 
kan men last van krijgen op de luchtwegen en/of andere 
ongemakken.  
 
Na deze mooie dag  komen we in Ichonoyu Honkan, ons 
verblijf voor de komende nacht. Een  traditioneel Japans 
verblijf met Tatami matten, futons, shoji doors en een onsen. 
De tatami matten zijn dunne stromatten maar dan wat zachter, 
futons zijn dikke dekens om op te liggen. Ben heel benieuwd 



 

 

hoe dat gaat slapen. We hebben een eigen onsen, Hierbij een stukje geschiedenis over de onsen: 
De vulkanische activiteit over bijna heel Japan heeft duizenden hete bronnen (onsen) doen 
ontstaan waar de Japanners al eeuwenlang in baden. Aan het water wordt genezende werking 
toegeschreven. Afhankelijk van de mineralen in het water zijn de bronnen goed voor de bestrijding 
van een heel spectrum aan kwalen. De meeste zijn ontwikkeld tot spahotels of openbare baden. 
Als we de receptie binnenkomen staan er 20 paar slippers klaar. Op de voordeurmat moet je je 
schoenen uitdoen en in een kastje leggen. Iedereen loopt op slippers. Zelfs als je naar buitengaat 
pak je niet je eigen schoenen maar staan er speciale buitenslippers klaar. Na ons stappen er een 
stuk of 12 motorrijders binnen in hun stoere zwarte jacks.  
 
 
Wij hebben dus een privé onsen bij onze kamer. Een mooi stenen bad in de buitenlucht aan de 
rivier waar we heerlijk kunnen relaxen. Er komt een heel ritueel bij kijken maar daar zijn japanners 
sowieso goed in, ritulelen. Na het baden ligt er een yukata voor ons klaar om aan te doen. Het is 
een soort kimono maar dan van katoen. Het is de bedoeling dat je 
links over rechts slaat met het aandoen. Waarom? Geen idee. 
Gerard en ik besluiten om een selfie te maken in onze yukata. 
Gezeten aan de traditionele lage tafel moet dat wel gaan lukken. 
Toch? We komen net uit de warme onsen waardoor mijn bril 
steeds beslaat. Ook het zitten op de grond gaat niet meer super 
soepel. Kortom een half uur later en 20 lachbuien verder hebben 
we een selfie. Ik ben bang dat dit de enige selfie gaat worden deze 
vakantie. Om 19.00 uur worden we verwacht aan het diner in onze 
yukata. Er staat een mooie tafel voor ons klaar met gestoomde vis, rauwe vis met soja saus, vis in 
tempura. Ook staat er een brander met daarop verse paddestoelen, groentes, sojasaus en spek 
wat je naar behoefte kan toevoegen. Dan nog de bakjes rijst, avocado-tonijnsalade, misosoep en 
weet ik wat nog meer en je hebt een geweldig diner. Glaasje sake erbij, huppakee. Super gegeten. 
Een bolletje perenijs na en je bent helemaal voldaan zonder opgeblazen gevoel.  
 
Leuk om de stoere motorrijders tegen te komen bij het diner in yukata en op slippertjes. Sommige 
van hen probeerden hun outfit cool te maken door de mouwen van hun yukata op te rollen net 
zoals John Travolta doet in Grease.  
Daarna op onze kamer lekker bijkomen met de kabbelende rivier op de achtergrond. Wat kan een 
mens nog meer wensen? 
Als we naar bed willen moeten we zelf de huiskamer verbouwen, japanners zijn namelijk vaak klein 
behuisd. We verzetten de tafel, leggen 2 futons op elkaar met daarop een dekbed en kussen. Alles 
ligt keurig klaar in de kast. Het ligt prima. Zeker omdat de bedden in het hotel in Tokyo keihard 
waren zijn we ondertussen wel wat gewend.  
Eenmaal in bed blijkt die kabbelende rivier toch meer herrie te maken dan we verwacht hebben. 
Een waterval 50 meter van onze kamer blijkt redelijk wat decibellen te produceren. Ik heb mijn 
oordoppen erbij gepakt en daarna redelijk goed geslapen.  
 
 
 
Maandag 23 mei 
Tijdens het reizen krijg ik een heel groot Wie is de mol gevoel. Gaan we het halen? Snappen we 
wat die man tegen ons zegt? Vinden we op tijd het juiste platform? Het is soms net zo spannend 
als de televisieserie. 
Maar eerst gaan we ontbijten. Na het mooie diner stappen we vol vertrouwen de ontbijtzaal in. 
We beginnen met een glas water en een kop groene thee. Niets mis mee. Aan tafel staat ons 
ontbijt al klaar. Dat is best schrikken. Als appetizers liggen daar een stukje zeewier, wat pickles en 
gebakken vis te wachten. Daarna wacht ons een complete vis met kop en staart er nog aan die me 
grijs glimmend toelacht, misosoep, rijst, sojabonen en een zeer zacht gekookt onsen eitje. Er staat 
bij dat het eitje gekookt is in mineraalwater en dat het gegeten kan worden door alle leeftijden! We 
gooien ons eitje maar door de rijst. Het wit is nog niet eens gestold. Verder ligt er nato op ons 
dienblad. Nato is typisch japans. Het zijn gefermenteerde sojabonen in speciale zakjes die zeer 
apart ruiken, zelfs japanners vinden het vaak stinken. Als je het openmaakt en goed door elkaar 



 

 

roert doet wordt het draderig en ruikt het erg sterk. Het zal vast lekker zijn maar vandaag laten we 
de nato rustig in zijn bakje zitten.  
Het ontbijt is van 8 tot 9 maar om kwart over 8 hebben we genoeg geproefd. En dat is maar goed 
ook want het plan is om de bus van 8,27 of van 8,33 te halen. En we weten dat 8,27 ook echt 8,27 
is en geen minuut later. We haasten ons naar de kamer om onze tanden te poetsen en onze koffer 
te pakken. Daarna naar de receptie om uit te checken en onze schoenen uit het kastje te halen. De 
straat op naar de bushalte. Bus komt er aan. Sprintje trekken met rugzak valt niet mee maar het 
lukt. Precies om 8.33 zitten we in de bus. Opdracht volbracht. We hebben geluk deze bus rijdt door 
tot Odawara station, daardoor kunnen we blijven zitten en hoeven we niet met een extra trein. In 
Odawara nemen we de Shinkansen naar Nagoya, om vervolgens de JR trein naar Takayama te 
pakken. Personeel dat de coupé inkomt of uitgaat maakt een buiging naar de passagiers. 
 
Ons verblijf in Takayama is in een Minshuku. Dat is het meest te vergelijken met een B en B in 
Nederland. Hier slapen we 2 nachten. Takayama ligt in de japanse alpen.  
Het is verbazend hoe warm het hier is. Ik dacht dat het juist koeler zou zijn omdat we in de bergen 
zitten, maar niet dus. De Minshuku waar we nu verblijven is een stuk eenvoudiger dan de Ryokan 
van gisteren. Het lijkt meer op een jeugdherberg of hostel. Toilet en wastafel gezamenlijk voor alle 
8 kamers. Gelukkig wel een aparte heren- en damesafdeling. Het valt me op dat één toilet heel 
luxe is. We hebben namelijk ondertussen geleerd hoe de toiletten werken. De toiletten hier hebben 
allemaal een ingebouwd bidet. De bediening verschilt nogal van de één of andere toilet en ook de 
mogelijkheden. Er zijn toiletten waar je kunt kiezen uit verschillende waterstralen, stand van de 
stralen, hard of zacht. Toiletten waar je kunt kiezen welk geluid er klinkt als je je darmen of blaas 
aan het legen bent! Muziek of een ander geluid. Deze toilet heeft een ingebouwde föhn voor je 
billen, dat hebben we nog niet mee gemaakt. Beneden zijn er 2 douches die gebruikt kunnen 
worden en natuurlijk weer een onsen, waar ook douches zijn. Helaas is de onsen gescheiden voor 
mannen en vrouwen dus kunnen we niet samen gaan badderen. Het bad in de onsen is erg warm 
maar wel lekker.  
 
Verbaasfeitje: Als we om 18.00 op onze kamer zijn klinkt er ineens ergens uit een luidspreker een 
liedje. Echt zo'n liedje wat ze ook zouden draaien bij de Kellermans. (Dit voor de Dirty Dancing 
kenners onder ons) Waarom? Geen idee. 
 
De toiletten spoelen heel vaak automatisch door, of je gaat met je hand langs een sensor. Als je de 
toilet zelf moet doorspoelen dan kun je pas bij de doorspoelknop als je toiletdeksel dicht doet. Dat 
betekent: nooit meer problemen met een toiletbril die omhoog staat. Waarom hebben wij dat niet? 
En als klap op de vuurpijl gaat er boven de spoelbak als je doortrekt een kraantje lopen om je 
handen te wassen. Als dat geen uitnodiging is? Tot slot: het water dat je gebruikt om je handen te 
wassen loopt gelijk weg in de spoelbak waardoor het later gebruikt kan worden om door te trekken. 
Hoezo efficiënt? 
En nu ik toch over toiletten bezig ben. In de Mc Donalds, daar waren we voor de free wifi die het 
niet deed, ha ha, hebben ze in het toilet zelfs een speciale wasbak voor mensen met een stoma. 
Een extra lage grote bak waardoor zij zich makkelijker kunnen verschonen.  
 
Het is heerlijk als je na een lekker bad niet na hoeft te denken wat je aan gaat doen maar gewoon 
lekker je yukata aan kan trekken. Eerlijk gezegd vind ik deze nog mooier dan die van gisteren. 
Sokjes eronder en hup naar het diner. Het is een diner gemaakt van streekproducten. Zeer 
uitgebreid met heel veel bakjes. Gisteren viel het me op dat wij de rijst aan het eten waren uit het 
bakje waar de andere hotelgasten de soep uit drinken. Vandaag heb ik het gevoel dat we het beter 
gaan doen. Er komt heel veel op tafel. Vis in overheerlijk saus in alu-folie, rauwe vis met wat 
salade. Hida rund met allerlei paddenstoelen en taugé in een sojasaus die op een brandertje gaat 
en in 5 minuten gaart terwijl je aan tafel zit. Gebakken tofu met garnituur, overheerlijke noedels en 
natuurlijk de misosoep. Ook nog een heerlijke pot thee waarvan we de smaak niet thuis kunnen 
brengen. Aangevuld met een hot-sake. Kortom het smaakt prima. We zaten aan een lage tafel 
maar hadden gelukkig wel een gat in de vloer voor onze benen. Het personeel, 2 dames en een 
heer, zit geknield op 3 meter afstand te wachten of ze iets voor ons kunnen doen. Ook allemaal op 
sokken. Na het eten bedenken Gerard en ik een manier om zo elegant en charmant mogelijk in 
een yukata op te staan van de grond. Ik denk dat het gelukt is. Als we terug zijn op de kamer valt 



 

 

het op dat het erg gehorig is. Nu weet ik wat ze bedoelen met muren van rijstpapier. Er zijn geen 
ramen maar je schuift een houten raamwerk voor het raam. Dat merk je 's morgens vroeg als je 
wakker wordt van het felle licht. Kortom het was me het nachtje wel. En toch had ik het niet willen 
missen. 
 
Dinsdag 24 mei 
Het ontbijt is tussen 7 en 8, best vroeg voor een vakantiedag. Je kunt opgeven of je een westers of 
japans ontbijt. Na onze ervaringen met het japanse ontbijt kiezen we nu maar veilig voor een 
westers ontbijt. De tafel is weer mooi gedekt. Alles staat in kleurige bakjes klaar. De bakjes zijn 
een grote mengelmoes maar door ze symmetrisch weg te zetten wordt het toch een mooi geheel. 
Er ligt een gebakken eitje, koud maar dat mag de pret niet drukken. Wat ham, sla, jam en perfecte 
dikke toast. En natuurlijk fruit, partjes sinaasappel. Lekker bakkie thee erbij en om half 8 zijn wij 
klaar om de dag te beginnen. We gaan naar de ochtendmarkt. Iedere ochtend komen boerinnen uit 
het omliggende gebied naar Takayama om hun producten op de ochtendmarkt Jinya-mae te 
verkopen. Het is een kleine markt maar dat zijn de boerinnen ook. Oude kleine kromme vrouwtjes.  
Het marktje hebben we in 5 minuten gezien.  
 
Op een afstand van ongeveer 30 kilometer van Takayama ligt de 3067 meter hoge vulkaan Ontake 
het is een bekend wandelgebied. Op zondag 28 september 2014 barstte de vulkaan volkomen 
onverwachts uit. Grote aswolken stegen boven de vulkaan uit. Ongeveer 48 mensen zijn bij deze 
uitbarsting omgekomen. Op dit moment wordt aangeraden om de vulkaan en de directe omgeving 
niet te bezoeken, omdat nog niet vaststaat wanneer de vulkaan en haar directe omgeving tot rust 
komen. We besluiten om dichterbij huis te gaan wandelen. We lopen eerst door de wijk Sanmachi 
Suji, met smalle straatjes. Over een lengte van 300 m liggen traditionele houten huisjes met daarin 
winkels met specialiteiten, antiek en sakebrouwers. De huizen zijn uit de periode rond 1600. Veel 
houtsnijwerk.  
 
Daarna brengen we een bezoek aan het praalwagenmuseum. Ieder jaar wordt dat 2 keer 
gehouden bij het planten in april en bij het oogsten in oktober van de rijst. Er rijden dan 23 
praalwagens door de stad waarvan er 4 tentoongesteld staan in het museum. De praalwagens zijn 
wel 8 meter hoog en worden met de hand voort getrokken door mensen. Lijkt wel een beetje op 
een corsowagen, alleen deze mensen hoeven niet onder de wagen te kruipen. Na het museum 
nog een wandeling door de stad en het park gemaakt. Daarna zoeken naar de bus naar Hida no 
Sato. Niet te vinden. Die borden lezen blijft moeilijk. Gelukkig kon de tourist office ons helpen. Over 
6 minuten vertrok de bus naar Hida no Sato. We moeten dan wel nog even kaartjes en 
toegangsbewijzen halen bij de ticketoffice. Ok, dit is een Wie is de mol opdracht. Rennen naar de 
ticketoffice, kaartjes bestellen, gaat allemaal heel snel, maar het uitdraaien van de kaartjes gaat 
langzaam. Ik besluit alvast de gate te zoeken (zo noemen ze de bushalte hier) en in de rij te gaan 
staan. Als Gerard even later met de kaartjes buiten komt is hij gelijk met de bus. Instappen en 
gaan met die banaan. Hida no Sato is een openluchtmuseum met 30 oude boerderijen en 
woningen, vanuit de regio hiernaartoe overgebracht. De gebouwen zijn in een eigen stijl gebouwd 
en erop berekend dat ze in de winter 2 meter sneeuw kunnen dragen. Als er een dak vernieuwd 
moest worden deden ze dat met het hele dorp. In 2 dagen tijd klaarden ze de klus met 200 man. Er 
hangt ook een grote klok waar je met een houten balk tegenaan kan slaan, nadat je eerst een 
buiging hebt gemaakt. Het geluid van de klok klinkt door heel het park. Het is een mooi geluid. 
Zolang je de echo hoort mag je een wens doen. Rond vieren vinden we het mooi geweest en 
nemen de bus weer terug naar de stad. Het wordt tijd om lekker mijn yukata aan te trekken en de 
onsen in te gaan.  
 
De producten in winkels zijn soms helemaal in het japans zodat je geen idee hebt wat je koopt 
maar vaak staat er een afbeelding op of wat engelse tekst. Ik heb een zak popcorn gekocht. Altijd 
lekker. Op de verpakking staat kaas en karamel, en dat is precies wat er inzit. Popcorn met 
kaassmaak en caramelpopcorn. Beiden even lekker maar achteloos pakken terwijl je dit verhaal zit 
te typen is er niet bij. Je schrikt je rot als je karamel verwacht maar kaas krijgt. Ik vind het een rare 
combinatie.  
 



 

 

Verbaasfeitje. We merken dat we groter en zwaarder zijn dan de meeste mensen hier. Hebben 
dan soms ook het gevoel dat we op te kleine stoelen belanden in de bus. Lekker dicht tegen elkaar 
aan. In de kabelbaantrein zaten we gezellig te knieknotsen met een australische man. Maar stap je 
in de shinkansen of een gewone trein dan heb je super veel beenruimte. Je kan zonder problemen 
voor elkaar langs lopen.  
 
O, het is 18.00 uur. Het deuntje komt weer voorbij. Is misschien bedoeld als smaakmaker voor het 
eten over een half uurtje? 
 
Het eten was weer geweldig. Deze Minshuku is qua kamer niet erg luxe. We hebben van dat 
gezellige tl-licht, geen koelkastje en de ruimte is zeer beperkt maar het eten is super lekker.  O ja, 
de wifi is goed. Hebben we nog niet meegemaakt.  
 
Verbaasfeitje. Mensen zijn hier erg makkelijk met hun spullen. In de onsen liggen de kamersleutels 
voor het oprapen. Tassen en broekzakken waar mobiele telefoons uitsteken zijn meer regel dan 
uitzondering. Vrouwen lopen sowieso makkelijk met hun handtas open. Je zet je handtas op tafel 
en gaat dan op je gemak naar het buffet om eten te halen. Ze doen het hier allemaal.  
 
Woensdag 25 mei 
Op weg naar Kyoto. Na het ontbijt kunnen we het rustig aan doen. De trein vertrekt pas om half 10 
en het is maar 10 minuten lopen naar het station. Op het station ga je eerst in de rij staan voor je 
het perron op mag. Daarna ga je bij je gereserveerde coupe staan en als 
iedereen is uitgestapt die eruit moet stap je in zoekt je gereserveerde 
plaats op. Heel ordelijk. 
De treinreis door de japanse alpen is prachtig. Heel veel groen, maar dat 
was te verwachten. 
Het is vandaag een eenvoudige route. We hoeven maar met 2 treinen. 
Tijdens het overstappen hebben we 17 minuten wat voldoende moet zijn 
om een lunch te scoren en het nieuwe platform te zoeken. Platform is zo 
gevonden, lunch iets moeilijker. Gezien de tijd die nog over is wordt het 
iets zoets van de Starbucks. Kaneelkoekjes met zoet glazuur. Komen we 
het komende uur wel mee door.  
 
Kyoto is na Tokyo de grootste stad in Japan en dat is te merken. Het 
treinstation alleen al is een dorp op zich. Het valt op dat alle coin-lockers 
niet gebruikt mogen worden tussen 23 en 27 mei ivm de Ise Shima Summit. Gelukkig zit ons hotel 
op 2 minuten van het station en hoeven wij onze koffer niet in een locker te doen, maar toch. Ben 
nu wel nieuwsgierig wat die Ise Shima Summit is? Via google gezien dat de Ise Shima Summit een 
G7 top is op het eiland Shima hier honderd kilometer vandaan. Uit veiligheid-overwegingen zijn de 
lockers op het station in Kyoto en ook op veel andere plaatsen gesloten.  
Van de kleine Minshuku in Takyama (bijnaam van Takyama is klein Kyoto), naar New Miyako 
Hotel in Kyoto met 988 kamers is best een overgang. We zitten in de south wing op de derde 
etage en kijken uit op een lelijke muur. Maar wel midden in het centrum. We hoeven hier geen 
slippertjes aan als we binnenkomen en ook bij toilet staan geen aparte slippertjes op ons te 
wachten. Hier hebben we in het gebouw alleen al 6 restaurants, een supermarkt en een aantal 
winkeltjes. En wat ook fijn is, het is stil hier. Je hoort niets van buiten en zeker niet van de buren.  
We hebben vanmiddag alvast gekeken waar we morgen onze gids ontmoeten voor de fietstour. 
Dat is aan de andere kant van het station maar dat is hier een behoorlijk eind lopen.   
Het station is zo groot dat we de rest van de dag alleen daar vertoeft hebben. Er zit een warenhuis 
met 10 verdiepingen. Er zit ook een porta dining, dat is een straat met heel veel kleine 
restaurantjes! We hebben ze niet geteld maar het zijn er heel veel. De noord-entree van het station 
is een glanzend complex met huizenhoge ruimten, glazen wanden en tribuneachtige trappen, waar 
vanonder de traptreden allerlei lichtjes branden die steeds een andere sfeer geven en 's avonds 
zelfs een lichtshow op muziek. De architectuur is geweldig. Een gedeelte van het station heeft wel 
wat weg van de Markthal in Rotterdam. We willen graag gaan eten in het restaurantje met de sushi 
rail. Als we daar echter aankomen is de wachtrij ons te groot. We besluiten naar de Kyoto Ramen 
Koji te gaan, waar ik vanmiddag iets over gelezen heb. Dat zijn 8 restaurants op de 10de 



 

 

verdieping van het stationsgebouw waar ze alleen maar noedels verkopen. Noedels uit allerlei 
streken van Japan. Bij het restaurant staat een automaat buiten waar je je bestelling plaatst en 
betaalt. Binnen krijg je jouw bak noedels en het drankje dat je ingetoetst hebt aan tafel geserveerd. 
En met recht een BAK noedels, jeminee. Heel smakelijk maar wel heel veel.  
 
Vrouwen zeggen vaak sorry, terecht of onterecht zal ik in het midden laten maar vanavond 
bereikte ik voor mezelf een dieptepunt. Ik heb sorry gezegd  tegen de wc. Ik was me aan het 
afdrogen na het douchen en zette spontaan mijn voet op de wcdeksel. Die begon daarop met 
allerlei lichtjes te knipperen en te sputteren. Waarop ik spontaan sorry riep en mijn voet verplaatste 
naar de badrand. Het moet niet gekker worden.  
 
Donderdag 26 mei 
Fietstour door Kyoto. Onze gids Mariko staat ons al op te 
wachten als we tegen half 10 op de afgesproken plek 
arriveren. We krijgen een fiets aangewezen, die vrij klein 
is, maar verrassend lekker fietst. We gaan met haar een 
tocht maken door de stad van 3,5 uur. Het is leuk fietsen 
in Kyoto. Fietsers mogen bijna overal fietsen. Op de stoep 
en op de weg. Ze rijden hier links maar als jij als fietser 
rechts gaat rijden vinden ze dat ook prima. We rijden door 
smalle straatjes en drukke wegen. We stoppen bij een 
paar tempels, er zijn 1600 boeddhistische tempels en 270 
shinto schrijnen. Shinto schrijnen zijn tempels bij het 
shinto-geloof dat hier naast het boeddhisme bestaat. Het 
shintoïsme is een natuurgodsdienst die diep verankerd is in de japanse maatschappij. We brengen 
een bezoek aan de keizerlijke tuin en gaan op zoek naar geisha's. Er zijn in Kyoto nog 5 geisha-
districten. In Kyoto worden ze geen geisha genoemd maar geiko (kind van de kunsten). 
Een geiko is een intelligente vrouw, die op de hoogte is van de actualiteit en kan praten met haar 
clientèle over politiek, beleggingen en de financiële situatie. Zij wordt geschoold in de kunsten, 
muziek, dans en conversatietechnieken. We komen onderweg helaas geen geiko tegen. Het aantal 
geiko's in Kyoto neemt geleidelijk af. Dit heeft oa te maken met de emancipatie. Als we om 13.00 
uur terug zijn bij het station mogen we zelf ook nog rond gaan fietsen als we willen. Het fietsen in 
een stad waar je de meeste straatnaamborden niet kunt lezen is niet eenvoudig. We gebruiken 
Kyoto tower en de rivier als aanknopingspunt en het gaat zeker niet slecht. We gaan terug naar de 
geisha wijken en komen dan een maiko tegen, een geiko in opleiding. Yeah. Toch niet voor niets 
terug gegaan.  
 
Bij het stoplicht staan aan de overzijde 4 schoolkinderen naar ons te kijken. Is me al eerder 
opgevallen. Ze praten en lachen volop. Als we oversteken zie ik ze naar elkaar kijken en de 
stoerste van het stel roept: hello. Als ik hello terug zeg moeten ze hard lachen. Onze gids vertelt 
dat de kinderen hier vanaf de vijfde klas engelse les krijgen. Ik denk dat ze aan het oefenen waren.  
 
Als we langs de rivier fietsen zien we een roofvogel cirkelen. Twee mannen die hun lunch opeten 
aan het water kijken angstig naar boven en staan zelfs op, klaar om weg te lopen. Als we daar een 
opmerking over maken tegen Mariko zegt ze dat ze heel goed begrijpt dat de mannen weglopen. 
Het is haar zoontje al eens overkomen dat een roofvogel een gehaktballetje uit zijn handen pikte. 
Helaas kan ze ons niet de engelse naam van de vogel noemen.  
 
Wat heerlijk dat je je hier nooit druk hoeft te maken over fooi. Je geeft hier gewoon geen fooi. Kan 
zelfs als beledigend opgevat worden. 
 
Ook het handen geven zie je niet en kussen ter begroeting helemaal niet. Je buigt naar elkaar. Of 
je nu collega's, vrienden of familie bent. Je buigt. Eén, twee of drie keer dat weet ik niet maar 
buigen is al wat je doet. 
Zouden japanners als ze naar een feest gaan zich weleens afvragen hoe vaak ze moeten buigen 
voor iemand?  
 



 

 

Vanavond naar de Aeon mall geweest naast ons hotel. Groot winkelcentrum met een hele etage 
restaurantjes. Terechtgekomen bij de Sushi rail. Je maakt aan tafel eerst je eigen kopje thee met 
groene thee poeder, daarna pak je de sushi van de rail die je lekker lijkt. Mooi systeem. Heel 
smakelijk. 
 
Vrijdag 27 mei 
Vandaag geen wekker maar lekker relaxt opstaan en ontbijten. We willen met de trein naar West 
Kyoto (Arashiyama) om naar het bamboebos te gaan. We proberen eerst zelf de weg te vinden op 

Kyoto station maar besluiten al gauw om een hulplijn in te zetten en 
de weg te vragen. Ze zijn erg hulpvaardig bij het informatiecentrum 
en weten ons al snel op het juiste spoor te zetten. Het is een 
kwartiertje reizen met de trein. Het bamboebos is mooi, druk en vol 
met bamboebomen. Het is hier echt een attractie op zich en 
terecht. Na het bamboebos lopen we door naar een mooi park 
vanwaar je een schitterend uitzicht hebt over de bergen en dalen. 
Op het gras is een groep van 100 à 120 schoolkinderen, van een 
jaar of 6-7 aan het luisteren naar de juffrouw. Alles zit keurig op de 
grond. Even later gaan ze staan en lopen twee aan twee hand in 
hand onze kant uit. Als begeleiding tel ik 6 juffen. De eerste juf knikt 
ons vriendelijk toe. Daarop roept het eerste kind stralend: "hello". 
Wij knikken en zeggen ook heel vriendelijk: "hello". Voel je hem al 
aankomen? 
Ongeveer 40 hellootjes later zijn ze voorbij en zitten wij nog steeds 
stralend en knikkend hello te zeggen.  

 
Na de wandeling gaan we naar het apenpark aan de andere kant van 
de rivier. Op een berg leven daar 130 wilde japanse makaken. Bovenop 
de berg is het voedergebied van de apen en daar zijn dan ook meestal 
een aantal apen te vinden. Het is een flinke klim van 160 meter maar 
zeer de moeite waard. Buiten de apen heb je ook een prachtig zicht op 
Kyoto. Er lopen een stuk of 30 makaken rond als we boven zijn. Ook 
een paar kleintjes. Het personeel van het park voert de groep een menu 
van tarwe en sojabonen, maar je kunt ook voer kopen om de apen zelf 
te voeren vanuit een kooi. De apen steken hun armen door het gaas 
naar binnen om het lekkers uit je hand te pakken. Buiten de kooi mag je 
ze niet voeren. Het blijven wilde apen die altijd agressief kunnen 
worden, vandaar. 
 
Na het apenpark volgt de flinke wandeling weer naar beneden. We eten een lekker groene thee 
ijsje. Ze maken hier van alles van groene thee poeder, zo ook soft ijs. Onderweg naar de trein 
komen we voorbij een zen tempel waar Gerard even naar binnen gaat. Ik wacht buiten bij het 
bruggetje. Even later komt er een man voorbij met in zijn kielzog 4 kinderen in uniform. De man 
knikt me toe, ik knik terug. Daarop knikt hij naar de kinderen die me een beetje lachend van een 
afstandje bestuderen. Hij knikt nogmaals maar er verandert niets. Tot ik besluit om de opening 
maar te doen. Hello zeg ik. Daarop klinkt er 4 keer hello. Dan stapt één van de vier op me af en 
begint te vertellen dat ze een student is op een junior highschool en of ze me wat mogen vragen. 
Natuurlijk geen probleem. Ze vraagt wat mijn favoriete eten is in Japan. Ze moet het helaas drie 
keer herhalen eer ik haar versta maar dat kan ook aan mij liggen. Ik vertel haar dat het groene 
thee ijs wat ik net op heb erg lekker was. Vervolgens vraagt ze mij of ik dat wil opschrijven in haar 
schrift. Samen met de leraar praten we nog even maar het is zowel voor de leraar als de leerlingen 
best moeilijk merk ik. Japans en engels liggen ook zover uit elkaar. Met 4 keer thank you nemen 
we afscheid van elkaar.  
 
We gaan in de Porta dining eten, bij de Italiaan voor de variatie. We bestellen pasta met blue crab 
en een whole lobster. We gaan op chique vandaag. Ze serveren hier zelfs wijn, dus ook een wijntje 
bij het eten besteld. Het duurt even eer het eten komt maar de pasta is heerlijk, mooi met een 
halve krab erbij. De lobster is echter misgegaan. Op het bord ligt een giga t-bone steak. Ook erg 



 

 

smakelijk maar niet wat we besteld hebben. We besluiten samen de pasta met krab te eten. We 
zijn net die twee hondjes in de film die samen van een bord spaghetti eten. Daarna komt alsnog de 
kreeft. Helaas zonder gereedschap om hem te kraken. Als we daar om vragen krijgen we twee 
japanse eetstokjes. Ok, dan doen we het zo. Het is een gevecht maar wij komen als winnaar uit de 
bus.  
 
Verbaasfeitje: 
Het bad in ons hotel in Kyoto is in nog geen 2 minuten vol. Er zit een gigantische waterdruk op de 
kraan. Heerlijk. 
Op de roltrap ga je hier links staan als je niet wil lopen, je gaat rechts staan als je op de roltrap wilt 
lopen. Duidelijk toch. Net zoals je op straat aan de linkerkant van de stoep loopt. Ze rijden hier ook 
links dus dat klopt wel. Waarom is dat op sommige plaatsen ineens andersom? Net alsof ze 
besluiten: op deze roltrap ga je rechts lopen. Erg verwarrend af en toe. 
 
Zaterdag 28 mei 
Reisdag vandaag. Allereerst met de trein. Kyoto station is 5 minuten lopen dus daar zijn we zo. We 
maken echter een fout. Als de trein gaat rijden is het 8.55, en onze trein zou pas om 9.00 
vertrekken. Dus we zitten in de verkeerde trein. Gerard vraagt aan een dame waar deze trein naar 
toe gaat. Ze geeft ons uitgebreid uitleg maar echt verstaan doen we haar niet. Later blijkt dat we 
het boemeltje hebben naar Osaka ipv de express trein. Gelukkig wel in ieder geval naar Osaka 
maar we gaan er langer over doen. Onderweg komen we ook nog stil te staan omdat er iets op het 
spoor is of zo. Daardoor weten we dat we de aansluiting niet gaan halen. Dit is de eerste keer dat 
ons dat overkomt. In Osaka moeten we de metro nemen naar Nanba station. Weer een hele 
onderneming. Ook hier worden we weer geholpen door dit keer een meneer. Na de metro volgt het 
zoeken naar onze trein naar Koyasan met gereserveerde plaatsen die we gemist hebben. We 
worden gelukkig steeds beter in het zoeken naar een informatiebalie om daar hulp te vragen.  Je 
weg vinden op die grote stations blijft moeilijk. Bij de informatiebalie wordt ons snel een alternatief 
gewezen waardoor we een half uur later dan gepland, onderweg zijn naar Koya-san.  
Als we 3 kwartier aan het boemelen zijn stapt op een station ineens iedereen uit. Een oude man 
komt naar ons toe en zegt dat we eruit moeten. We pakken snel onze spullen en volgen hem. Blijkt 
dat we moeten overstappen. Hij zegt ook nog dat ze het hebben omgeroepen. Net of wij dat 
gehoord hebben. Na nog 3 kwartier boemelen komen we aan bij de kabelbaantrein die ons de 
laatste 800 meter in 5 minuten omhoog gaat brengen. Echt heel steil. In Koya-san gaan we nog 
even met de bus en dan zijn we bij de tempel waar we gaan overnachten. We worden heel 
vriendelijk door een monnik welkom geheten. Slippertjes aan en dan samen met de monnik naar 
onze kamer waar hij ons aan tafel de gebruiken van de 
tempel uitlegt. Daarna gaan we wat tempels bezoeken. 
Een monnik komt ons achterna met 2 paraplu's, want 
het regent wat.  
 
 
Terug in de tempel gaan we lekker in de onsen en 
daarna de kimono aan.  
Om 10 voor 6 komt een monnik ons van de kamer 
halen om ons naar de eetzaal te brengen. Een prachtig 
versierde ruimte. Het diner is veganistisch. 
Samengesteld volgens het 5 smaken principe: zuur, 
zoet, zout, bitter en umami. Ook worden verschillende 
bereidingswijzen gebruikt. Koken, bakken en frituren herken ik daarvan. Het is heel smakelijk en 
divers. Grote bak rijst erbij en noedels op je eigen brandertje. Als we terugkomen op de kamer is 
het bed al voor ons opgemaakt. Gerard gaat nog een wandeling maken naar de beroemde 
begraafplaats Okunoin. Zeer indrukwekkend vertelt hij later. Mensen hebben er veel geld voor over 
om daar begraven te worden.  
 
Zondag 29 mei 
Om 10 voor 7 komt een monnik ons halen voor het ochtendgebed. De gebedsruimte is wederom 
prachtig versierd en staat vol met ingepakte pakjes. We zijn met 24 personen, waarvan 4 niet 



 

 

japans.Tijdens de ceremonie gaat iedereen na elkaar een keer naar voren buigt en knielt voor het 
altaar en gooit wat korreltjes van het ene in het andere bakje. De andere niet japanners besluiten 
dit ritueel aan zich voorbij te laten gaan en zo doen wij dat ook maar. Het voelt een beetje om als 
niet katholiek wel te communie te gaan. Als de ceremonie voorbij is houdt de hoofdpriester nog 
een korte toespraak in het japans. Daarna komt hij speciaal naar ons niet japanners toe om zijn 
verhaal nog eens in perfect engels te herhalen. Koya-san waar we nu zijn is een heilige berg, 
ontdekt door Kobo Daishi. Kobo Daishi is in 835 in diepe meditatie gegaan (overleden) en mensen 
willen graag dicht bij hem in de buurt begraven worden omdat men nog steeds verwacht dat Kobo 
Daishi ooit wakker wordt en men ervan uitgaat dat als je maar dicht genoeg bij hem bent dan ook 
weer tot leven komt. Nu snappen we ook dat mensen veel geld willen betalen om daar begraven te 
worden.  
 
Daarna is het tijd voor ontbijt. Onderweg naar de ontbijtruimte spreekt een oudere japanner ons 
aan met de vraag of de hoofdpriester goed engels sprak. Toen wij dit bevestigde knikte hij zeer 
tevreden. Ja ja zei hij, hij is dan ook naar de universiteit van Kobe geweest om engels te studeren. 
Het ontbijt bevat weer allerlei zoetjes en zuurtjes die we niet kennen maar wel lekker zijn. We 
merken dat we de smaken steeds meer gaan waarderen en ook de rijst en soep tijdens het ontbijt 
worden steeds gewoner. De thee is erg wisselend van smaak. De geroosterde groene thee is niet 
aan ons besteed.  
Na het ontbijt vertrekken we naar Hiroshima. Eerst weer het steile kabelbaantje, de trein en de 
metro. Daarna de trein naar Hiroshima. Het begint al heel gewoon te worden. Gelukkig hebben we 
voldoende tijd tussen de diverse overstappen.  
Als we zitten te wachten op de trein komt er een andere trein aan op het station. Omdat het een 
eindpunt is waar we nu zitten gaat de trein dus weer de andere kant op. Alle stoelen worden vrij 
simpel door twee mannen omgeklapt zodat ze de andere kant opstaan. Als onze trein aankomt 
worden de stoelen ook omgedraaid. Dit gaat echter vol automatisch.  
In Hiroshima regent het behoorlijk als we aankomen. Ons hotel ligt op 3 minuten lopen van het 
station. 's Middags gaan we even een winkelcentrum in wachten op beter weer want het komt er 
echt met bakken uit.  
 
Maandag 30 mei 

Het is gelukkig weer stralend weer vandaag. Dat komt 
goed uit want we hebben een flinke wandeling op het 
programma staan. Allereerst brengen we een bezoek 
aan het vredespark. Een park waar de herinnering 
levend wordt gehouden aan 6 augustus 1945, de dag 
dat een atoombom de stad verwoestte. Het aantal 
doden was 140.000 zeggen de schattingen maar is 
opgelopen boven de 200.000 mensen als je de 
overledenen meetelt die als gevolg van de atoombom 
later zijn overleden. Het vredespark is groot en wordt 
heel druk bezocht. We bezoeken het vredesmuseum 
waar de gevolgen van de bom heel letterlijk worden 

weergegeven via foto's, video's en persoonlijke bezittingen van de slachtoffers. Behoorlijk 
confronterend. Er is ook een grote ronde hal waar voor ieder slachtoffer een steentje in de muur zit 
en alle regio's worden vermeld waar de slachtoffers vandaan komen. Daar staan ook computers 
waar men overledenen op kan zoeken. De krans die Obama afgelopen vrijdag daar heeft 
weggelegd ligt er niet meer. Dat is bij een monument waar alle namen van de slachtoffers op staan 
en waar vandaan je via de vredesvlam naar de A-bomkoepel kijkt, het enige gebouw dat de ramp 
een beetje overleefde en nu op de UNESCO werelderfgoedlijst staat.  
Verder is er het mooie Children’s Peace Monument – een meisje dat haar handen uitstrekt naar 
een kraanvogel, symbool van lang leven en geluk, die boven haar voorbijvliegt. Het beeld refereert 
aan het verhaal van een meisje, een slachtoffer van de bom – ze kreeg leukemie in 1955 – dat 
geloofde dat ze zou genezen als ze 1000 papieren kraanvogels zou vouwen. Ze haalde haar doel 
niet, maar haar klasgenoten voltooiden het werk voor haar. Dit verhaal is in heel Japan bekend en 
het monument is altijd behangen met kraanvogels die door 
schoolkinderen uit heel Japan hiernaartoe worden gestuurd of 



 

 

gebracht. Op het moment dat wij daar aankomen staat er een grote groep schoolkinderen te 
zingen en hangen kraanvogels op bij het monument. 
Er zijn heel veel schoolkinderen. De hellootjes vliegen weer rond onze oren. We beginnen te 
denken dat we echt bekend zijn. Zeker als we diverse keren worden aangesproken door junior-
high scholieren. Zij vragen heel netjes of je tijd hebt om naar ze te luisteren. Ze vertellen dan in 
hun beste engels dat ze voor school met een opdracht bezig zijn en graag willen weten wat wij 
belangrijk vinden aan vrede. Vervolgens krijg je een potlood en schrift in je handen of je het maar 
even op wilt schrijven. Daar werken we graag aan mee. Zo helpen we samen toch al snel een 
scholier of 10.  
Even verderop zit een oude man op een bankje naast zijn fiets. Hij geeft de mussen eten. De 
mussen kennen de man denk ik want ze eten letterlijk uit zijn hand. Mooi om te zien. 
Na het vredespark staat een bezoek aan het kasteel van Hiroshima op het program. Natuurlijk niet 
het echte kasteel want dat is vernietigd, maar een kopie die in 1958 is gebouwd. Tot slot gaan we 
voor een wandeling naar de wandeltuin Shukkei-en. Het is een natuurgetrouwe kopie van een 
meer in China, inclusief eilandjes, stroompjes en miniatuurbruggen.  
 
Verbaasfeitje: toch weer even een wc feitje. Vandaag in een grote shoppingmall even naar de 
toilet. Bij het doortrekken van de toilet hoorde ik wel het geluid van doorspoelen maar er gebeurde 
niets. Het geluid bleef maar doorgaan. Ik drukte op dezelfde knop en het doortrekgeluid stopte. 
Blijkt dus een fake doortrekker te zijn. De echte doortrekknop zat 20 cm verder in weer een ander 
kastje. 
Je eet niet als je in beweging bent. Dus lopend op straat een broodje eten doe je niet. Wel als je in 
de trein zit.  
Japanners hebben heel vaak een paraplu/parasol bij zich. Die gebruiken ze tegen de regen maar, 
vooral de dames, tegen de zon. Ook dragen de dames vaak handschoenen.  
 
Dinsdag 31 mei. 
We gaan naar zee. We vertrekken naar Beppu, de bekendste badplaats van Japan en beroemd 
om zijn hete bronnen. We hoeven maar met 2 treinen, dus een makkie. Eerste trein geen enkel 
probleem. Tweede trein is iets moeilijker te vinden. Zelf zoeken levert niets op, alles staat in het 
japans. Vragen levert ook niet veel op, hebben het gevoel van hot naar her gestuurd te worden. 
Uiteindelijk zegt iemand 7 waarop wij naar perron 7 snellen. We hebben nog maar een paar 
minuten. Op het perron aangekomen staan er mensen in de rij te wachten dus aansluiten maar. 
10.36 uur. Tijd van vertrek maar er komt geen trein, mensen blijven rustig staan. Er komt een man 
langs in uniform en Gerard vraagt hem of we goed staan. Hij kijkt op zijn horloge en zegt dat we 
niet goed staan want het is al 10.39 en dat kan dus niet want de treinen rijden hier op tijd. We 
weten niet wat we moeten doen. Dan maar aan een jonge knul gevraagd die ook in de rij staat. Hij 
pakt zijn spoorboekje erbij en zegt dat we wel goed staan. Dus maar blijven staan. We weten het 
echt niet meer. Om 10.45 komt er een trein aan. Er komt een man in uniform uit. Laatste kans om 
te vragen of dit de trein naar Beppu is. Ja zegt die man maar je bent bij de verkeerde wagon. Dit is 
7 en jullie hebben gereserveerde plaatsen voor wagon 3. Rennen naar wagon 3. Is te ver weg. We 
stappen bij 5 in en lopen in de trein naar onze gereserveerde plaatsen. Aangekomen blijken er 
mensen te zitten. Dus toch verkeerde trein. Trein is aan het rijden ondertussen. Mensen zijn zelf 
bezig om hun treinstoelen de goede richting op te draaien. Machinist wil de verloren tijd misschien 
wel inhalen. We lopen met onze spullen richting de wagons waar je geen reservering voor nodig 
hebt in de hoop een plekje te vinden. Gelukkig is er nog plaats. We draaien onze stoelen zelf de 
rijrichting in en gaan zitten. We kunnen nu toch niets veranderen. De trein rijdt. Even later wordt er 
omgeroepen waar de trein allemaal stopt en horen we tot onze verbazing dat deze trein in Beppu 
stopt. We zitten dan wel niet in de goede trein maar hij gaat ook naar Beppu. Poe he.  
 
Na een ontspannen reis komen we in Beppu aan. We hebben een japanse kamer met uitzicht op 
zee. 's Middags gaan we de omgeving verkennen met de stadsbus. We willen een aantal bronnen 
bezoeken. De stad heeft er 300 waarvan een aantal te bezoeken zijn. Ze maken er dan wel gelijk 
een attractie van. We besluiten er 2 te bezoeken. Een bron met prachtig blauw water (Umijigoku) 
waar het erg druk is met toeristen en een bron waar krokodillen gefokt worden (Oniyama Jigoku) 
De krokodillen blijken goed tegen het warme water te kunnen. Echter hun leefomstandigheden, 
daar zetten wij onze vraagtekens bij. Het zijn kleine betonnen bassins waar ze in leven. Jammer. 



 

 

Het reizen met de stadsbus is weer een ervaring op zich. Je stapt achterin in waar je een briefje uit 
de automaat trekt met een getal erop, de halte waar jij bent ingestapt. Vervolgens zie je voor in de 
bus bij het nummer van je halte een bedrag staan. Dat bedrag loopt op naarmate je langer blijft 
zitten. Stap je uit dan gooi je jouw briefje met het gepaste geld in een bak naast de chauffeur. Heel 
simpel. 
 
Eenmaal terug in het hotel gaan we snel naar de zesde verdieping waar de overheerlijke onsen 
wacht. Met uitzicht op zee. Jammer dat de mannen en vrouwen gescheiden moeten badderen 
maar ik snap het wel. Je kunt zelfs buiten in het warme bad zitten. Heerlijk. Goed boenen van je 
lichaam is belangrijk hier en dat doen we dan ook. Poetsen, poetsen poetsen.  
Vanavond hebben we een echt japans diner. We zitten samen met nog 2 mensen in een tl 
verlichte ruimte met een kamerscherm tussen ons in. Een mevrouw brengt ons de heerlijkste 
hapjes. Er staan 2 branders op tafel. Een voor de kippensoep die staat te pruttelen en een voor de 
mie in bouillon.  Allebei even heerlijk. We krijgen het niet op zoveel hapjes komen voorbij. Als ze 
met een paar stukjes meloen en mango komt weten we dat het eind in zicht is. 
 
Het meeste fruit is duur hier. We hebben meloenen gezien voor 20 euro in de supermarkt.  Appels, 
wel hele mooie, worden hier per stuk verkocht.   
 
Woensdag 1 juni. 
We verlaten Beppu en gaan naar Nagasaki. Zonder problemen vinden we onze weg naar de 
eerste trein. Reis gaat voorspoedig. Als we een tussenstop maken staat ineens iedereen op om 
handmatig zijn stoel om te draaien zodat we weer allemaal met ons gezicht in de rijrichting zitten. 
Grappig.  
Na 2 uur treinen hebben we 7 minuten om over te stappen op de volgende trein. Dit is best een 
uitdaging. We repeteren van tevoren de namen waar we op het station op moeten letten. Je merkt 
dat het lezen van namen ons makkelijker afgaat dan in het begin. Ook heeft Gerard op internet 
gevonden dat we een witte trein moeten hebben. Helpt ook.  
Dan staan we ineens een paar minuten stil. Ze roepen iets onverstaanbaars om. O jee, vertraging.  
Ze zeggen dat japanse treinen zeer punctueel zijn. Ik denk dat ze dan de Shinkansen, de 
bullettrain, bedoelen. Met de gewone trein, de JR trein hebben we een paar keer vertraging gehad.  
Om 11.48 moeten we op het station zijn maar dat wordt 11.55, precies de tijd dat de andere trein 
vertrekt. Tot onze verbazing zien we een perron verder een witte trein staan. We besluiten ervoor 
te gaan. Rennen de trap af en een perron verder trap op. Allerlei piepjes gaan maar de deuren zijn 
nog steeds open. Ik ben eerder boven want Gerard heeft de backpack bij zich. Ik ga bij de trein 
staan maar durf niet in te stappen, stel dat de deuren dichtgaan terwijl Gerard er nog niet is. 
Precies op tijd springen we in de trein waarop de deuren gelijk sluiten. Dit is niet goed voor mijn 
hart. Door de trein lopen we op ons gemak voor het oog super relaxt naar onze gereserveerde 
wagon en stoelen. Maar eenmaal ter plaatse komt er een welgemeende high five.  
 
 
In Nagasaki nemen we de tram. Hebben we nog nooit gedaan maar het systeem werkt ongeveer 
hetzelfde als de bus. Achterin instappen, voorin eruit en betalen. Alleen betaal je voor de tram een 
vast bedrag ongeacht de afstand.  
Er zijn hier Nederlandse invloeden. Dat blijkt ook uit de Dutch Slope (Hollandse helling) die we 
bezoeken vlakbij ons hotel. Toen Japan in de tweede helft van de 19de eeuw werd opengesteld 
voor westerlingen waren daar veel Nederlanders bij, kooplui en zeelui. Alles wat een westers 
uiterlijk had werd al snel dutch genoemd. De Dutch Slope is niet meer dan een straat die vroeger 
leidde naar een wijk waar veel westerse mensen woonden.  
In Clover garden staan een aantal van die mooie huizen die voor de westerlingen werden 
gebouwd. Op een heuvel met uitzicht over de baai. Het is een mooie wandeling tussen de 
westerse huizen en de prachtig aangelegde tuin. Huizen zijn een beetje in western stijl is ons idee. 
Niet typisch westers. Ach ja, dat ene lettertje, daar gaan we niet over vallen.  
Tot slot nog een wandeling door Chinatown. Klein maar fijn zullen we maar zeggen. Het is goed te 
merken dat Nagasaki een havenstad is. Veel invloeden van andere landen. 
Ons hotel is een klassiek hotel met delftsblauwe tegeltjes en een restaurant met een Italiaanse 
kaart. Multi-culti dus en het kan allemaal. 



 

 

 
Donderdag 2 juni 
De ochtend brengen we nog door in Nagasaki. En dat is maar goed ook want we willen heel graag 
naar het Vredespark, een ritje van 20 minuten met de tram. Het park bevat een heel mooie 
beeldentuin met beelden geschonken aan Nagasaki in de jaren 80 en 90 door steden over de hele 
wereld. Er staan o.a. beelden uit Cuba, Brazilië, Rusland, Australië, Polen, Turkije, Argentinië en 
Portugal. En ook een beeld uit Middelburg Nederland, een zustergemeente van Nagasaki. Daarna 
lopen we door naar het Atomic Bomb museum. Het ligt vlakbij het vredespark maar wij kunnen het 
niet vinden. Uiteindelijk vragen we het aan een mevrouw die ons via een achteringang het 
museum binnen brengt. Het museum is minder druk bezocht dan het museum in Hiroshima, maar 
wel veel moderner. Videoschermen en maquettes vertellen alles over 9 augustus 1945, de dag dat 
en atoombom Nagasaki verwoestte. Buiten het museum is een gedenkteken, een zwarte zuil 
precies op de plek waar het epicentrum van de ramp was. Bij de zuil staat een groep 
schoolkinderen te zingen en worden er gevouwen kraanvogels weggelegd, net als in Hiroshima. 
Het blijft indrukwekkend.  
 
Onze laatste treinreis in Japan verloopt voorspoedig. We gaan van Nagasaki naar Fukuoka.  
In Fukuoka zitten we in een erg mooi hotel. Helaas een waardeloos uitzicht maar je kan niet alles 
hebben. Ik besluit om even te gaan kijken waar de vendingmachines zijn. De automaten gevuld 
met water, bier en limonade. Voor het een moest je naar de negende etage en voor het ander naar 
de elfde. Toen ik weer terug was op de achtste wist ik ineens mijn kamernummer niet meer. Het 
hotel loopt in een u-boog. Ik heb de boog drie keer gelopen en een aantal nummers geprobeerd. Ik 
wist namelijk dat er een 8 (van de etage) een 3 en een 1 in het kamernummer zat. Hoe moeilijk 
kan het dan zijn. Heel moeilijk blijkbaar. Uiteindelijk ben ik naar de receptie beneden gegaan om 
mijn eigen kamernummer te vragen. Ik vond het wel dom om te moeten doen. Bleek dat we 
kamernummer 812 hadden. Was ik 3 keer voorbij gelopen. Ik zag zelfs dat de deur op een kier 
stond wat ik een beetje vreemd vond. Gerard had 
alvast de deur een beetje open gezet. Hij vond 
namelijk dat ik zo lang wegbleef.  Het is maar goed 
dat dit ons laatste hotel is. Ik denk dat mijn hoofd een 
beetje vol begint te raken met indrukken.  
 
Yatai zijn eetstalletjes die je eigenlijk overal in Japan 
wel vindt: verplaatsbare restaurants met tafels en 
stoelen of een toonbank om het fornuis, vaak bedekt 
met en omgeven door een plastic zeil. De yatai van 
Fukuoka zijn legendarisch: er zijn er straten vol van. 
Langs de rivier zijn ook een aantal eetstalletjes. We 
besluiten bij één van de stalletjes aan te sluiten. Er is 
geen kaart en wat er op een bord bij het stalletje staat is alleen in het japans. We wijzen wat aan 
en de jongen probeert in zijn beste engels uit te leggen wat is het. De grote champignons zijn 
heerlijk en zo ook de tomaat met spek en de spiesjes buikspek. De spiesjes varkensnek zijn erg 
taai en de spiesjes kippenlevertjes laten we aan ons voorbij gaan. Mooie ervaring om mee te 
mogen maken. 
 
Vrijdag 3 juni 
Wat ik eerder schreef over slechte wifi. Dat was dus echt de eerste week. Daarna hebben we 
overal goede wifi gehad. Is toch wel fijn. 
Vandaag gaan we Fukuoka verkennen. We gaan naar het Momochi beach park, het strand. Het is 
een mooi zandstrand waar bijna niemand zit want japanners willen niet bruin worden. Ik ben even 
gaan pootje baden maar er zitten zoveel kwallen in zee dat zelfs pootje baden al voorzichtig moet. 
We maken een heerlijke wandeling langs een soort boulevard en lopen dan via een zee-arm de 
stad weer in. Het is prachtig weer. In de stad bezoeken we ook het Ohoripark.   
 
Ons hotel ligt aan de Naka rivier in de stad. Die rivier is tevens een scheiding in de stad. Aan de 
ene zijde zitten de bedrijven en de winkelcentra met gewone en chique winkels. (er is een stukje 
straat van nog geen 300 meter waar zowel Hermes, D&G, Vuitton, Prada, Dior, YSL en Gucci 



 

 

zitten). De andere zijde (daar zijn we gisterenavond geweest) bestaat uit barretjes, nachtclubs en 
restaurantjes. Ook zie je hier de dames van plezier wandelen. Mooi om dat verschil te zien. Ons 
hotel ligt dus precies op de scheiding. Aan beide zijden heeft het hotel een ingang.  
Kom je in de hal van ons hotel dan komt er eerst een portier naar je toe om de automatische 
deuren voor je te openen, dan wordt je begroet door 4 of 5 receptionisten en daarna wordt je door 
iemand naar de lift begeleidt die zorgt dat de lift open staat als je eraan komt. Best luxe. 's Avonds 
nog een keer naar een restaurant met sushi rail. Vijf koks staan continue allerlei lekkere hapjes te 
maken. Ook bestellen we nog wat sushi die we niet voorbij zien komen op de band. Daarna gaan 
we naar de zitjes midden op de brug. Met een biertje in ons hand kijken over het water en naar de 
muziek makende dame in het zitje tegenover ons.  
 
Zaterdag 4 juni 

Onze laatste dag in Japan. We doen op ons gemak want we 
hebben een lange reisdag voor de boeg. We vliegen vanavond 
pas naar Seoul om vannacht door te vliegen naar Amsterdam.  
We mogen tot 11 uur op de hotelkamer blijven en dat doen we 
dan ook. Omdat het regent gaan we naar een winkelcentrum zo 
groot dat je er kunt blijven lopen. We zijn de enige op straat die 
regenjacks aan hebben. Niemand heeft er een jas aan. Ze 
gebruiken allemaal een paraplu. Er is op de elfde verdieping een 
observatiedek vanwaar we de stad kunnen overzien. Ook kun je 
op diverse plekken overdekt buiten zitten. Het mag dan wel 
regenen, koud is het totaal niet. Later op de middag nemen we 
de metro naar de luchthaven waar we wachten op ons vertrek.  
 
Het vliegtuig wordt in het donker in de regen uitgezwaaid door 3 
mannen. Ja, ik weet dat ze een opdracht krijgen om te zwaaien, 
maar als ik fanatiek terugzwaai zie ik dat er één met 2 handen 
terug begint te zwaaien. Zou die daar ook opdracht voor hebben 

gehad? 
 
Japan is een geweldig land met goede maar ingewikkelde vervoersmogelijkheden. 
Alle overnachtingen waren goed verzorgd. Overal lag er een nachthemd of een yukata voor ons 
klaar. Badkamers waren niet alleen voorzien van badschuim, shampoo en conditioner, maar ook 
van tandenborstels, tandpasta, scheermesje met scheerschuim en een haarborstel met 
haarelastiekjes. 
 
Overal machines op straat om water, limonade, ijs of koffie te kopen. En ze werken ook nog eens 
altijd. Zeker als het warm is hoef je geen dorst te lijden. En altijd gratis toiletten op de gekste 
plaatsen, met toiletpapier. Vaak geen handdoek maar ik heb gezien dat heel veel japanners, jong 
en oud standaard een klein handdoekje bij zich hebben. Net zo hygiënisch. 
 
We hebben genoten om aan deze voor ons andere cultuur te mogen snuiven.  
Met de taal zijn we helaas niet veel verder gekomen dan 3 woorden, maar we hebben gemerkt dat 
je met Hello ook een heel eind komt.  
Speciale dank aan Floor van Pangea Travel die geholpen heeft om onze reis uit te stippelen en 
aan alle japanners die ons gevraagd of ongevraagd hebben geholpen. Er was altijd wel iemand die 
ons hielp in het engels, met handen en voeten of door gewoon mee te lopen naar de juiste weg. 
Ook de mensen op de treinstations en de Tourist Information hebben ons altijd heel vriendelijk te 
woord gestaan.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


