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Dianne'surfde couch'
van Osal<a via l(yoto
naarTokyo. Lapjes in een'wensboom'
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apan. Het land van de rijzende zon, su_
shi, ontelbare tempels en vreemde gad_
gets. Iedereen kan zich er wel iets bij

voorstellen. Behálve dat het goedkoop zou
zijn.Maar een reis naar Japan hoeft niet duur
te zijn als je je inschrijft op couchsurflng.
com. Dat is een gratis online_community
waar Je ontmoetingen en slaapplaatsen kunt
regelen bij locals over de hele wereld. Maak
een profiel aan (is heel simpel), zoek via de
speciale couchsurfzoekmachine de steden op
waar je heen wilt en schrijf mensen aan. Na
wat e-mailen over en weer regel ik vanuit
Nederland twee slaapplaatsen op mijn uitge_
stippelde reisroute van Osaka via Kyoto naar
Tokyo. Het lukt me niet om in Kyoto een
couch te regelen. Dat is de gok met couchsur_
jen: het gaat niet altijd precies zoats je wilt.

\a een lange vlucht Amsterdam_Osaka ga ik
::aar mijn eerste logeeradres en bej de Au_
stralische Elisabeth (27) op haar u,,erk. Ze is
,-"rares Enge1s, 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.

Leuh, tapan. Maar hartstíhhe duur natuurlijh, en ze
moeten daar toch nihs hebben van buítenrandersl
tournaliste Dianne Caris (zl heeft heel andere
ervaringen. Zíj bgeerde zelfs bij!apanners thuÍs.

Even later stormt een vrolijke Elisabeth de
kamer binnen. Enthousiast begroet ze me en
neemt me mee Osaka in. De stad blijkt zeer
modern te zi jn: 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 mensen met laaggeschoolde banen. Deze
banen zijn niet per se nuttig _ zo ziin er drie
wegwerkers bezig voetgangers om een ooen_
staand putdekseltje heen te teiden _ maar het
houdt het werkloosheidscijfer laag. En daar
zijn ze trots op, want een goede Japanner is
een werkende Japanner.
Terwijl ik me verbaas over de hoeveelherd
gokpaleizen en de overyloed aan Japanse te_
kens (Engels ontbreekt), overstelpen de
bl iepbJieps van al ler le i  gadgets me. Japan_
ners zi jn dol op compurergeluiden en daarom

DAAR ZIT I I< DAN.
ALLEEN'THUÏS' .
ONGELOOFLIJI< DAT
EEN WILDVREEMDE
ME ZO VERTROUWT

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
ondertussen een stoomcursus Japanse Cul_
tuur en Wetenswaardigheden geeft. Zo leer ik
dat de Westerse mode de volle aandacht heeft
én dat respect en 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
tempelcomplex in het nabijgelegen Nara. Om
daar te komen, neem ik de shinkansen oïtewel
de trein. Het Japanse openbaar verwoer werkt
perfect en rijdt altijd op tijd.
Nara blijkt een belangrijke plaats te zijn; on_
telbare schoolklassen en hordes Japanners
blokkeren mijn uitzicht op de tempeis, waar )
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Plastic eten als alternatief vooÍ de menl(aaÍt

( tussendoor ook nog eens honderden be-
schermde hertjes los rondlopen. Ik kies een
wandelroute die me langs veel tempels en
vi jvers leidt,  Aan het eind van de route l igt
de Todai-ji Tempei, het grootste houten ge-
bouw ter wereld met daarin het grootste
brons-gouden Boeddhabeeld ter wereld.
Leuk en aardig, maar ook hier ontbreekt En-
gelstalige uitleg. Mijn Nederlandstalige reis-
gids biedt uitkomst, aangezien ik niets van
de Japanse taal begrijp.
Geiukkig blijkt even later in een eettent de-
zelfde taalbarrière geen probleem als ik hon-

EEN STUDENTE
GEEFT MEZOMAAR
EENTANDENSTOI<ER-
HOUDER.
CADEAUTJES ZIJN
HIER HEEL
BELANGRIJI<
pcr heh nlest ie s l i l levens in v i t r inekasten
beelden e1k gerecht van de menukaart uit.
Wat ik aanwijs, heb ik vijf minuten later voor
mijn neus staan.
Na het eten keer ik terug naar Osaka. Omdat
het lekker weer is, ga ik nog even op een ter-
ras zitten. Een Japanse studente zoekt con-
tacl.  Ze spreekt geen woord Engels. maar
geeft me zomaar een tandenstokerhouder ca-
deau. Het geven van cadeautjes is een be-
langrijk onderdeel van de Japanse cultuur.
Voor mij is dit een bewijs dat die heus niet zo
gesloten is 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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Jason met zi jn kindeÍen in hun minl-appaÍtement

gevoel van vrijheid, blijheid voelde voor ons
aliebei prima. De volgende ochtend nemen
we dan ook hartelijk afscheid van elkaar
voordat ik richting Kyoto ga.

Aangezien eï geen couchsurfplaats beschik-
baar was rn Kyoto, neem ik een kamer in een
zogeheten ryokan. Dit is een klein, traditio-
neel Japans hotel. Mijn kamer is bekleed met
rijstmatten en een dun matrasje op de vloer
dient als bed. Ik slaap er 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 flets-
tocht in dezelfde rijstijl a1s de Japanners -
leidt me langs moderne gebouwen die zij aan
zij staan met eeuwenoude, sprookjesachtige
tempels. Ook kom ik terecht in nauwe steeg-
jes tussen krakkemikkige houten huisjes. Om
drie tellen later weer in het stadscentrum te
belanden, vol restaurants, supermarkten en
ontelbare winkels. Onmisbaar in een land
waarin consumeren een mantra is.

Wenskaarten op z'n Japans:
gemaald van hout

Na dagen cultuur snuiven besluit ik ook
maar eens de economie te steunen: ik ga
shoppen in Kobe. Deze stad is bekend van-
wege de ernstige aardbeving in 1995 die het
wereldnieuws haalde. Nu zijn ze we1 wat ge-
wend hier (Japan behoort tot de seismisch
meest actieve gebieden ter wereld) maar
6.433 doden, 43.000 gewonden en 250.000
zwaar beschadigde gebouwen was ook voor
Japan uitzonderlijk. Na het shoppen bezoek
ik een park waar een stilstaande klok en een
nepwater-vaI herinneren aan de slachtoffers.
Inmiddels is het avond en heb ik honger. In
de haven sluit ik de dag af met wat verse su-
shi.Van de tempelbezoeken had ik echt even
genoeg, maar sushi eten verveelt nooit.
De volgende ochtend neem ik de trein naar
Tokyo. Tkee uur later sta ik al in deze miljoe-
nenstad 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 een Tokyo-
versie van de Eiffeltoren.

Osaka is helemaal van nu: hoogbouw en neonreclames



De Todai-ji Tempel: het grootste houten gebouw teÍ wereld

Ik ga naar het appartementencomplex van
couchsurfer Jason, een 35-jarige Amerikaan.
Samen met zijn Japanse vrouw Keiko (35) en
twee kinderen Jamie (4) en Felicia (B maan-
den) woont hij in een piepklein appar-tement.
Door gebrek aan woonruimte is de prijs per

vierkante meter in de Japanse hoofdstad to-
renhoog. Keiko geeft me toeristische tips en
op haar aanraden bezoek ik de Meijijingu
tempel en ga ik naar het Yoyogipark om de
vreemd geklede tieners te bekijken. Ze lijken
zo weggelopen uit 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 gezien moet hebben, en ze zíjn
precies zoals ik venr-achtte: druk, kleurrijk,
vol onbekende geuren en geluiden.

's Avonds heb ik met Jason afgesproken in
een restaurant in de s-ijk Ginza. Keiko blijÍt
thuis bij de kinderen. Ijdens het eten vertelt
Jason dat het'zelfs met een Japanse vrouw'
niet makkelijk is om hier vrienden te maken.
Japanners hebben ge\{oon rveinig vrije tijd.

Schoolmeisjes herl<en je meteen aan hun uniform

Doordeweeks werken ze hard om 's avonds
verplicht met de baas de kroeg in te duiken.
Het weekend is heilig en voor het gezin gere-

serveerd.Tenminste, als de kinderen vrij zijn,
want vaak voigen die in het weekend extra
schoolcursussen. Een diploma met goede cij-
fers is hier ongelofelijk belangrijk. Het leidt
soms tot zelïmoorden van$/ege de grote druk
op de wankele tienerschouders.
Jason blijkt heel goed gezelschap, dus het
wordt laat. De kinderen liggen al in bed als
we 'thuis' komen. Ik heb ze nauwelijks ge-

zien, 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. Dank-
zij 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 gedachte kus ik de familie gedag. Ik was
graag langer gebleven. Gelukkig krijg ik tij-
dens mijn vlucht sushi geserveerd. Is Japan
toch nog even dichtbij. O

HIERVRIENDEN
MAI<EN VALT NIET
MEE,VERTELTJASON.
ZELFS NIETALSJE
EEN JAPANSE VROUW
H E BT ZOALS H IJ

ZO SURFJE COUCH
Couchsurf ing is bedoeld om \een betere wereld te creêren door je

huis, je hart en je leven open te stel len voor anderen'.  Niets
moet, al les magt zo lang je maar respectvol bl i j f t .  Als je l id
wordt, denk dan na over wat je met je prof iel wi l t  ui tstralen.
Plaats je bi jvoorbeeld sexy Íoto's van jezelí dan l<un je natuurl i j l<

ranzige mail t jes verwachten.Tot slot:  plan je reís enigszins op
ti jd, wees ffexibel en l<ies iemand uit  die je echt leuk l i j l<t.Tussen
de bi jna 150.000 locals in meer dan 200 landen ( inclusief An-
tarct ica!) zi t  er ool< voor jou vast wel iemand bi j .  l ( i j l< op couch-
surf ing.com.

De jongeÍen uit de wijk Harajul<u inTol<yo ziin altijd hip gekleed
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