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Leuh,
tapan.Maar hartstíhhe
duur natuurlijh,
enze
moetendaartoch nihshebben
van buítenrandersl
tournalisteDianneCaris(zl heeftheelandere
ervaringen.
Zíj bgeerdezelfsbij!apanners
thuÍs.
apan. Het land van de rijzende zon, su_
shi, ontelbare tempels en vreemdegad_
gets. Iedereen kan zich er wel iets
bij
voorstellen.Behálve dat het goedkoop zou
zijn.Maar eenreis naar Japanhoeft niet duur
te zijn als je je inschrijft op couchsurflng.
com. Dat is een gratis online_community
waar Je ontmoetingenen slaapplaatsenkunt
regelenbij locals over de hele wereld. Maak
een profiel aan (is heel simpel), zoek via
de
specialecouchsurfzoekmachine
de stedenop
waar je heen wilt en schrijf mensenaan.
Na
wat e-mailen over en weer regel ik vanuit
Nederlandtwee slaapplaatsenop mijn uitge_
stippeldereisroutevan Osakavia Kyoto
naar
Tokyo. Het lukt me niet om in Kyoto
een
couchte regelen.Dat is de gok met couchsur_
jen: het gaat niet altijd precies
zoatsje wilt.
\a een lange vlucht Amsterdam_Osakaga
ik
::aar mijn eerste logeeradresen bej de
Au_
stralischeElisabeth (27) op haar u,,erk.Ze
is
,-"raresEnge1s,een baan die veel Australiërs
=:: Engelsen hier hebben. Ze regelt dat ie_
::::nd me binnenlaat in haar appartement.
) zar ziï ik dan, alleen ,thuis,.Ik sta versteld
.':: haar vertrouwen rn een wildvreemde.

Even later stormt een vrolijke Elisabeth
de
kamer binnen. Enthousiastbegroetze me
en
neemt me mee Osaka in. De stad blijkt zeer
modern te zijn: overal zie je hoogbouw
en
schreeurverige
neonreclames.
De jeugd ziet er
verzorgd uit en loopt rond in hippe westerse
kleding. Wie beter kijkt, ziet echter wel heel
veel mensenmet laaggeschoolde
banen.Deze
banen zijn niet per se nuttig _ zo ziin er
drie
wegwerkersbezig voetgangersom een ooen_
staandputdekseltjeheente teiden_ maar
het
houdt het werkloosheidscijferlaag. En
daar
zijn ze trots op, want een goede Japanner
is
een werkende Japanner.
Terwijl ik me verbaas over de hoeveelherd
gokpaleizenen de overyloedaan Japanse
te_
kens (Engels ontbreekt), overstelpen
de
bliepbJ iepsv an al l e r l e i g a d g e t sm e . J a p a n _
ners zijn dol op compurergeluiden
en daarom
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zitten die overal op, aan of onder.Toch voelt
het allemaal niet vreemd aan, omdat ik
op
pad ben met iemand die hier woont en
die me
ondertusseneen stoomcursusJapanse Cul_
tuur en Wetenswaardigheden
geeft.Zo leer ik
dat deWestersemode de volle aandachtheeft
én dat respecten hiërarchie hier erg belang_
rijk zijn. Zo heeÍt je baas bijvoorbeeld
altijd
gelijk. Als een baas iets van je wil,
heb je
maar te gehoorzamen.Aangezien Elisabeth
nu de baas is, mag zij bepalen waar we eten
en ik betaal. Couchsurfing is gratis, maar
gastvrijheid komt van twee kanten,
vind ik.
Ze neemt me mee naar haar Íavoriete
su_
shirestaurant waar we heerlijk eten.
Een
paar uur later duik ik moe maar voldaan
mijn bedje in. 'Mijn bedje,ja, dat thuisvoelen
gaat aardig snel dankzij Elisabeth.
De volgende ochtend gaat Elisabeth naar
haar werk. Bij mij staat op de planning
een
tempelcomplexin het nabijgelegenNara.
Om
daar te komen, neem ik de shinkansen
oïtewel
de trein. Het Japanseopenbaarverwoerwerkt
perfect en rijdt altijd op tijd.
Nara blijkt een belangrijkeplaats te zijn;
on_
telbare schoolklassenen hordes Japanners
blokkeren mijn uitzicht op de tempeis,waar
)
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( tussendoor ook nog eens honderden beschermdehertjes los rondlopen. Ik kies een
wandelroute die me langs veel tempels en
vijvers leidt, Aan het eind van de route ligt
de Todai-ji Tempei,het grootste houten gebouw ter wereld met daarin het grootste
brons-gouden Boeddhabeeld ter wereld.
Leuk en aardig, maar ook hier ontbreekt Engelstaligeuitleg. Mijn Nederlandstaligereisgids biedt uitkomst, aangezienik niets van
de Japansetaal begrijp.
Geiukkig blijkt even later in een eettent dezelfde taalbarrière geenprobleem als ik hon-

Jason
metzijnkindeÍen
inhunminl-appaÍtement

gevoelvan vrijheid, blijheid voelde voor ons
aliebei prima. De volgende ochtend nemen
we dan ook hartelijk afscheid van elkaar
voordat ik richting Kyoto ga.
Aangezieneï geen couchsurfplaatsbeschikbaar was rn Kyoto, neem ik een kamer in een
zogehetenryokan. Dit is een klein, traditioneel Japanshotel. Mijn kamer is bekleedmet
rijstmatten en een dun matrasje op de vloer
dient als bed.Ik slaaper prima op.
Ik besluit Kyoto per huurfiets te verkennen.
Veel Japanners fietsen zelÍ ook. Ze rijden
links. rechts,op de stoep oÍ op de straat. De
politie geeft er blijkbaar niets om. Mijn fletstocht in dezelfderijstijl a1sde Japannersleidt me langs modernegebouwendie zij aan
zij staan met eeuwenoude,sprookjesachtige
tempels.Ook kom ik terecht in nauwe steegjes tussenkrakkemikkige houten huisjes.Om
drie tellen later weer in het stadscentrum te
belanden, vol restaurants,supermarkten en
ontelbare winkels. Onmisbaar in een land
waarin consumereneenmantra is.
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pcr he h nle stie slillev ensin v it r inek as t en
Wenskaarten
opz'nJapans:
beelden e1k gerecht van de menukaart uit.
gemaald van hout
Wat ik aanwijs,heb ik vijf minuten later voor
mijn neusstaan.
Na het eten keer ik terug naar Osaka.Omdat
het lekker weer is, ga ik nog even op een terras zitten. Een Japansestudente zoekt contacl. Ze spreekt geen woord Engels.maar
geeft me zomaar een tandenstokerhouder cadeau. Het geven van cadeautjesis een belangrijk onderdeel van de Japanse cultuur.
Voor mij is dit een bewijs dat die heusniet zo
geslotenis als vaak wordt beweerd.
Weer bij Elisabeth thuis ga ik bijna meteen
naar bed. In de twee dagen dat ik bij haar te
gast ben geweest,heb ík haar niet veel gezien
omdat we allebei onze eigen gang gingen. Het
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Na dagen cultuur snuiven besluit ik ook
maar eens de economie te steunen: ik ga
shoppenin Kobe. Deze stad is bekend vanwege de ernstige aardbevingin 1995 die het
wereldnieuwshaalde.Nu zijn ze we1wat gewend hier (Japan behoort tot de seismisch
meest actieve gebieden ter wereld) maar
6.433 doden, 43.000 gewondenen 250.000
zwaar beschadigdegebouwenwas ook voor
Japan uitzonderlijk. Na het shoppenbezoek
ik een park waar een stilstaandeklok en een
nepwater-vaIherinneren aan de slachtoffers.
Inmiddels is het avond en heb ik honger. In
de haven sluit ik de dag af met wat verse sushi.Van de tempelbezoekenhad ik echt even
genoeg,maar sushi etenverveeltnooit.
De volgende ochtend neem ik de trein naar
Tokyo.Tkee uur later sta ik al in dezemiljoenenstad die me doet denken aan New York,
Londen en Parijs samen. Dat is niet zo
vreemd, want Japanners zijn na-apers. Zo
kent Tokyo haar eigen vrijheidsbeeld mét
Manhattan Bridge en staat er ook eenTokyoversievan de Eiffeltoren.
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Ik ga naar het appartementencomplexvan
couchsurferJason,een 35-jarige Amerikaan.
Samenmet zijn Japansevrouw Keiko (35)en
twee kinderen Jamie (4) en Felicia (B maanden) woont hij in een piepklein appar-tement.
Door gebrek aan woonruimte is de prijs per
vierkante meter in de Japansehoofdstad torenhoog.Keiko geeft me toeristischetips en
op haar aanraden bezoek ik de Meijijingu
tempel en ga ik naar het Yoyogipark om de
vreemd gekledetieners te bekijken. Ze lijken
zo weggelopenuit een stripverhaal. Ook ga
ik naar de kleurrijke rvijk Harajuku en even
later naar het sjieke Shibuya met winkels als
Dior, Chanel en Louis Vuitton. Dit zijn dé
wijken die je gezienmoet hebben,en ze zíjn
precies zoals ik venr-achtte:druk, kleurrijk,
vol onbekendegeurenen geluiden.
's Avonds heb ik met Jason afgesprokenin
een restaurant in de s-ijk Ginza. Keiko blijÍt
thuis bij de kinderen.Ijdens het eten vertelt
Jason dat het'zelfs met een Japansevrouw'
niet makkelijk is om hier vrienden te maken.
Japannershebben ge\{oon rveinig vrije tijd.

Doordeweeks werken ze hard om 's avonds
verplicht met de baas de kroeg in te duiken.
Het weekend is heilig en voor het gezin gereserveerd.Tenminste,
als de kinderen vrij zijn,
want vaak voigen die in het weekend extra
Een diploma met goedecijschoolcursussen.
fers is hier ongelofelijk belangrijk. Het leidt
soms tot zelïmoorden van$/egede grote druk
op de wankeletienerschouders.
Jason blijkt heel goed gezelschap,dus het
wordt laat. De kinderen liggen al in bed als
we 'thuis' komen. Ik heb ze nauwelijks gezien, maar de volgende ochtend tijdens het
ontbijt kan ik nog even uitgebreid met ze
spelen.AIs ik niet zou couchsurfen,zat ik nu
in mijn eentje in een saai, duur hotel. Dankzij locals wordt de trip leuker, waardevoller
en natuurlijk ook goedkoper.Het is alsof je
over de hele wereld vrienden hebt zitten je
moet ze alleen nog even zien te vinden. Met
die gedachtekus ik de familie gedag.Ik was
graag langer gebleven.Gelukkig krijg ik tijdens mijn vlucht sushi geserveerd.Is Japan
toch nog evendichtbij. O
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ZOS URFJE
COUCH

is bedoeldom\eenbeterewereldte creêrendoorje
Couchsurfing
je
huis, harten je levenopente stellenvooranderen'.Niets
blijft.Als je lid
moet,allesmagtzo langje maarrespectvol
wordt,denkdanna overwat je metje profielwilt uitstralen.
Plaatsje bijvoorbeeld
sexyÍoto'svanjezelí danl<unje natuurlijl<
op
slot:planje reísenigszins
ranzigemailtjesverwachten.Tot
tijd, weesffexibelen l<iesiemanduit dieje echtleuklijl<t.Tussen
Ande bijna150.000localsin meerdan200 landen(inclusief
tarctica!)zit er ool<voorjou vastwel iemandbij. l(ijl<op couchsurfing.com.
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