REIZEN

Gastvrouw in
kimono bij een van
de restaurantjes
in de wijk
Ginza, Tokio.

Japan

LUXE CRUISE
NAAR
BETOVEREND

Of het nu de serene rust van de
zentuinen is, de rijzige rode
tempelcomplexen of de intrigerende
geisha’s, alles in Japan maakt diepe
indruk. Een land om te beleven.
TEKST HARMKE KRAAK / FOTOGRAFIE: ESTHER QUELLE

Yuushien Garden,
zentuin in de buurt
van Sakaiminato.
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Vanuit de taxi die ons van Narita Airport naar het hotel brengt,
oogt Tokio als een grauwe metropool met eindeloze wolkenkrabbers, maar dat beeld stellen we onmiddellijk bij als we de wijk
Ginza in rijden. Overal zijn gezellige eethuizen en winkeltjes,
zoals een boetiek met pennen en papierwaren. In dit technisch zo
geavanceerde land wordt de kalligrafie nog volop beoefend. Op
straat lopen we tussen vrouwen met parasol en mannen in pak.
Aan Chuo Dori Street, een brede avenue, stuiten we op futuristische winkels van Gucci, Pucci en Prada. Af en toe duikt er tussen
het winkelende publiek een geisha op, een dame in kimono op houten sandalen. Geisha’s zijn niet – zoals wel wordt gedacht – vrouwen van lichte zeden, maar gezelschapsdames die de kunst van
het converseren verstaan en muzikaal zijn onderlegd. We kiezen
een eethuisje uit en worden er hoffelijk ontvangen. Op tafel staat een pot
met hete kolen waarop we vlees en
groente kunnen roosteren. Omdat het
restaurant tien jaar bestaat, mogen
we een geluksgetal kiezen, maakt de
ober ons duidelijk. Bij elk getal hoort
een cadeautje en wij winnen een fles
sake, heerlijke Japanse rijstwijn!

VERMAAK
AAN BOORD
Tokio heette tot 1868 Edo. Dit ooit zo
stille vissersdorp groeide uit tot een
van de grootste steden ter wereld. In
de havenstad Yokohama gaan we
een dag later aan boord van de
Diamond Princess, een 5-sterrencruiseschip van dezelfde maatschappij als de Pacific Princess (uit
tv-serie The Love Boat uit de jaren
zeventig en tachtig). Japan bestaat
uit bijna zevenduizend eilanden en
wij zullen rond het hoofdeiland
Honshu, vroeger ‘Hondo’, varen plus het zuidelijke eiland Kyushu,
waarop de stad Nagasaki ligt. De cruise begint met twee dagen op
zee, maar dat betekent niet dat we ons zullen vervelen. Er zijn drie
zwembaden aan boord en twee Japanse spa’s: Lotus en Izumi.
“Izumi betekent ‘water dat uit de aarde spuit’,” legt spa-dame Yuka
uit. De Izumi Spa heeft diverse bubbelbaden van maar liefst veertig graden, die we stuk voor stuk uitproberen. Op het spa-dek is
een gigantische whirlpool van iets lagere temperatuur, waar het
aangenamer bubbelen is. Natuurlijk slaan we de uitnodiging voor
de Captain’s Welcome Aboard Party niet af. Maître de cuisine JeanFrançois assisteert bij de champagnetoren. Gasten in gala gieten
liters champagne uit over de piramide van glazen. De kapitein
wordt aan het publiek voorgesteld en amuses met zalm en kaviaar
worden royaal rondgedeeld. Het is een avond van glitter & glamour…
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THEEHUIZEN EN GEISHA’S
Onze eerste stop aan land is in Kanazawa, hoofdstad van de prefectuur – zeg maar: provincie - Ishikawa. Kanazawa is bekend om
zijn zijde, lakwaren en bladgoud. We nemen een kijkje in het
district Higashichaya Machi, waar een straat met traditionele theehuizen opdoemt. In deze houten huizen met lampionnen worden
de gasten bediend door geisha’s. Het dragen van een kimono blijkt
een ware trend in het moderne Japan. Op straat lopen ook ‘gewone’
meisjes in kimono rond, vrolijk selfies schietend met hun mobiel.
Aandacht voor detail: ook dat is typisch Japans. Alles in de winkels
is mooi verpakt; van de koekjes in pastelkleurige dozen tot de flessen sake met gekalligrafeerd etiket. In een van de boetieks krijgen
we papieren kraanvogels cadeau, gevouwen volgens de regels van
de origami-kunst. We bezoeken
Kenrokuen Garden, een zentuin zo
groot als een park, die nog dateert
uit het Edo-tijdperk (1603-1867).
Tijdens die periode mochten alleen
Nederland en China handel drijven
De Diamond
met Japan. Aan een vijver verrijst
Princess in de
een theehuis uit 1774 en langs de
haven van Busan,
wandelpaden prijken stenen lantaZuid-Korea.
rens. Er groeien schilderachtig
mooie kersenbomen en pijnbomen;
die laatste symboliseren een lang
leven. Als we teruglopen naar het
schip, zien we dat er op de kade een
jazzorkest speelt. Als we de haven
uitvaren, zwaaien tientallen dames
in kimono ons met gouden waaiers
uit, een ontroerend schouwspel.

1

2

1 Joe, bijgenaamd The Last Samurai,
demonstreert zijn kunsten.

2 Kamerscherm in een oud samoeraihuis
in Kanazawa.

3 Verse vis in Busan, Zuid-Korea.
4 Bloemenweelde op het platteland
bij de stad Nagasaki.
5 De grote vismarkt in de stad Busan,
Zuid-Korea.
6 Futuristische architectuur in de
wijk Ginza, Tokio.
7 Detail van het theepaviljoen in
Kenrokuen Garden, Kanazawa.
8 Oude bomen in Kenrokuen Garden,
zentuin uit het Edo-tijdperk.

KYOTO’S TEMPELS
De volgende ochtend meert de
Diamond Princess aan in Maizuru,
de toegangspoort tot Kyoto. De busrit naar Kyoto voert langs rijstvelden en bamboebossen. Voor Japanners zijn jonge bamboescheuten
een delicatesse. Ze eten ze met sojasaus en suiker. De Kamo-rivier
deelt Kyoto in tweeën. Deze oude studentenstad telt ruim 1600
zentempels en 250 shintoschrijnen. Het shintoïsme is een geloof
waarin natuurgeesten worden aanbeden. Het Japanse keizershuis
baseert zich al sinds mensenheugenis op deze religie. Een van de
mooiste tempelcomplexen in Kyoto is Kiyomizu-Dera, de ‘Tempel
van het heldere water’. We maken er een voettocht over een bosrijk
pad dat langs de vermiljoenrode pagodes voert. Bij de hondo (centrale hal) zien we hoe bezoekers met een staaf op een schaal slaan.
Japanners hechten aan rituelen. Met Oud en Nieuw wordt 108 keer
op de klokken van boeddhistische tempels geslagen om ‘slechte
gedachten uit te bannen en met reine geest aan het nieuwe jaar te
beginnen’. Terug in de haven maken we kennis met een hoog- →
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bejaarde man met vlassig grijs haar. Hij stelt zich voor als ‘Joe
Okada, The Last Samurai’. Speciaal voor ons doet Okada zijn meesterproef. Hij gooit een appel in de lucht en doorklieft die met zijn
zwaard in één snelle beweging, een knap staaltje. Als ons schip die
avond het ruime sop kiest, barst een regen van siervuurwerk los.

BLOESEMWEELDE EN PIOENROZEN

1

2

3
1 Meisjes in kimono in de
theehuizenstraat van Kanazawa.
2 ‘Monet-brug’ in zentuin
Yuushien Garden nabij Sakaiminato.
3 Mooi verpakte etenswaren in het
winkeltje van Yuushien Garden.
4 Theepaviljoen in Kenrokuen
Garden, Kanazawa.
5 Lampionnen in de etalage van
een restaurantje in Ginza, Tokio.
6 In Japanse winkels zijn bijna
alle etenswaren mooi verpakt,
zoals hier in Nagasaki.
7 Straatbeeld in de wijk Ginza, Tokio.
8 Waterval in Yuushien Garden nabij
Sakaiminato.
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Een dag later komen we aan in de haven van Sakaiminato. De
hoofdstraat van dit stadje staat vol bronzen beelden van stripfiguren. Ze zijn een eerbetoon aan mangakunstenaar Shigeru Mizuki,
die hier in 1922 werd geboren. Er is een museum aan zijn tekenkunst gewijd. Na een rondgang langs het brons laten we ons vervoeren naar Yuushien Garden, een klassieke Japanse zentuin. Met
zijn vijvers vol waterlelies en bruggetjes doet de tuin denken aan
de schilderijen van Monet. Elk seizoen is de tuin anders van sfeer.
In mei is er de bloesemweelde van de Japanse kers, in de zomer
bloeien de pioenrozen. We lunchen in een van de bijbehorende
paviljoens. Eetstokjes liggen klaar op een steentje als ‘messenlegger’ en we krijgen de rijst met tempura van groenten en garnalen
geserveerd in glimmend zwarte lakdozen.
→
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FAVORIETE ADRESSEN

5
7

Dame in kimono
in het theehuizendistrict
van Kanazawa.

8

•TOKIO Tokyo Kyukyodo: winkel met waaiers en papierwaren in
sprekende kleuren en dessins. 7-4 Ginza 5 Chome Chuo-ku,
www.kyukyodo.co.jp Ginza Natsuno: keuze uit meer dan 2500
soorten eetstokjes, allemaal even mooi en bijzonder. Takahashi Building
1F, Ginza, www.ginza.jp Kabukiza Theatre uit 1889: het grootste
theater in Japan voor kabuki, traditionele dans- en voordrachtskunst.
4-12-15 Ginza Chuo-ku, www.kabuki-bito.jp/eng/top.html
•KANAZAWA Kenrokuen Garden: onmetelijke zentuin met
wandelpaden, vijvers, kersenbomen, pijnbomen, lantarens en
theehuizen. De oudste fontein van Japan (1853) bevindt zich hier ook.
www.kanazawa-tourism.com
•KYOTO Kiyomizu-Dera Temple: tempelcomplex in bosrijk gebied
in het centrum van Kioto. De oudste tempelgebouwen dateren uit 778,
maar de meeste stammen uit het Edo-tijdperk. www.kiyomizudera.or.jp
•SAKAIMINATO Yuushien Garden: bloemrijke zentuin die elk
seizoen zijn charme heeft. De tuin ligt op het eiland Daikonshima,
niet ver van Sakaiminato. www.yuushien.com
•NAGASAKI Atomic Bomb Museum: dit museum herinnert aan de verwoestingen door de atoombom die op 9 augustus 1945 op Nagasaki viel. Het ligt bij het Peace Memorial Park.
www.atomicbombmuseum.org
•BUSAN (ZUID-KOREA) Jagalchi Fish Market: een van de
grootste vismarkten ter wereld. ‘Come! Look! Buy!’ is de slogan hier.
www.visitkorea.or.k Haeundae Beach is hip en trendy: met zijn
anderhalve kilometer zandstrand is het een van de bekendste stranden
van Zuid-Korea. www.visitkorea.or.kr
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1 De Diamond
Princess in de
haven van Kyoto.
2 Zitjes bij de
whirlpool aan dek
van het cruiseschip.
3 Vertier aan boord.

1

2
3

IMPOSANTE VISMARKT & NAGASAKI
We maken zelfs een uitstapje naar Zuid-Korea! Na een nacht varen
over de Japanse Zee meert de Diamond Princess aan in de bruisende havenstad Busan met zijn fenomenale skyline van wolkenkrabbers. Met ruim 4,6 miljoen inwoners is het na Seoul de
grootste stad van Zuid-Korea. De Jagalchi-vismarkt blijkt een
ongekend fenomeen. Het krioelt er van de mensen en het aanbod
verse vis is overweldigend: van reuzeninktvis en spartelende
zalm tot paling en sardines. De marktkooplieden schuilen midden
op straat onder vrolijk gestreepte parasols tegen de felle zon. Ook
brengen we een paar heerlijke uren door aan het zandstrand van
Haeundae Beach, een ultramoderne badplaats. De laatste stop
voordat we terugkeren naar Tokio is de indrukwekkende stad
Nagasaki. De stad is vooral bekend doordat hier in 1945 de tweede
atoombom viel, maar voor Nederland heeft de stad nog een heel
andere betekenis. Vanaf het eilandje Dejima (‘Decima’) voor de
kust dreven de Hollanders eeuwenlang handel. Ze brachten de
Japanse cultuur naar Europa en lieten de Japanners op hun beurt
kennismaken met producten als bier, koffie en chocola. In de
omgeving van Nagasaki zijn authentieke samoeraihuizen te
vinden, sober ingerichte woningen met goed onderhouden tuinen
en vijvers vol koi of brokaatkarpers. De grootte van deze huizen
wordt uitgedrukt in het aantal tatami-matten, stromatten, dat erin
past. We wandelen rond in een van de samoeraidorpen en genieten
van de aangename landelijke rust. Uit een van de huisjes stromen
melodieuze klanken. Een vrouw speelt op een koto, een Japans
muziekinstrument met dertien snaren. Ze nodigt ons vriendelijk
uit op de thee en biedt logies aan. Maar in de haven van Nagasaki
ligt de Diamond Princess al op ons te wachten. Nog een laatste
zeedag en dan zijn we terug in Yokohama, de haven van Tokio. •

Deze cruise

ZELF ERVAREN?

Japan is een veelzijdig land vol oude gebruiken, met een wonderlijke natuur en een grote c ulturele
achtergrond. Het is een land van extremen en contrasten. Het verschil tussen oude tradities en
ambachten met de futuristische bouwwerken en vooruitstrevende technieken is enorm. Nu krijgt u
de kans om op een ontspannen manier dit fascinerende land te ontdekken.
De cruise Het vijfsterrencruiseschip Diamond Princess vaart diverse zes- t/m elfdaagse cruises
vanaf Yokohama (Tokio) en Osaka. Perfect te combineren met een citytrip. U boekt een tiendaagse
Japan cruise al vanaf € 1.999*. De Diamond Princess vaart rondom Japan tussen 15 mei en 28
augustus 2015.
Meer informatie Neem gerust contact op met Cruise Travel, al 29 jaar dé cruisespecialist. Op
www.cruisetravel.nl zoekt en boekt u eenvoudig uw droomcruise. Om u optimaal van dienst te zijn, staan
onze cruise-experts u zeven dagen per week te woord op 0341-37 11 37 of info@cruisetravel.nl
* Getoonde prijzen zijn per persoon op basis van tweepersoonsbezetting in een binnenhut, inclusief
vliegreis, havengelden, alle maaltijden en faciliteiten. Exclusief fooien, hotelovernachting in Tokio,
transfers, drankjes, en eventuele excursies.
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Poort in het
samoeraidistrict
van Kanazawa.
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