
Japans eiland Vlissingen 
 
Het eerste wat men ziet is een ronde rode brug. Deze vorm van de brug is terug te 
voeren tot het oude China, ook wel Wu brug genoemd. De rode kleur komt ook uit 
het oude China. Het rood is een mannelijke kleur, een kleur die draagt. Het is ook 
de kleur van de vreugde en tot op de dag van vandaag wordt deze kleur gebruikt. 
Denk aan het rode papier om het Chinees vuurwerk te wikkelen. Dit rood wordt 
ook in Japan gebruikt maar komt dus oorspronkelijk uit China. Boven de brug 
bevindt zich een pergola die begroeid is met twee soorten wisteria, namelijk een 
witte en een blauwe. De bloeitijd verschilt zodat men van beide kleuren kan 
genieten. Als we de brug achter ons gelaten hebben zien we op het pad twee lange 
smalle stenen liggen. Deze stellen stroken papier voor waarop staat dat de eigenaar 
van de tuin de bezoeker alle goeds toewenst. Iets verder komen we langs twee 
stenen: dit zijn zogenaamde wachterstenen. De hoge staande steen is een 
mannelijke steen, de lagere stelt een vrouwelijke steen voor. Beiden vormen ze een 
harmonisch geheel. Eveneens aan de linkerzijde zien we een steenzetting in de 
vorm van een zeeschildpad, een Kame chima, dat symbool staat voor een lang 
leven. Er is een mythisch verhaal beschreven in oude Japanse geschriften. Het komt 
op het volgende neer: Japan telt vele eilanden en die schommelen af en toe hevig. 
Soms waren ze door vissers niet terug te vinden. En onverwacht werden ze toch 
weer gevonden.  
Het volk vroeg de goden om hier iets aan te doen. De schepper van het heelal 
verzocht de zeeschildpadden de eilanden op hun schouders te nemen en voor de 
nodige stabiliteit te zorgen en dit gebeurde. Maar op een kwade dag kwam er een 
reus en veegde een deel van de schildpadden onder de eilanden weg zodat de 
ellende opnieuw begon. Nog heden ten dage worden de schildpadden geëerd en 
vindt men de patronen van het rugschild terug in vele ornamenten evenals op 
kimono’s, gordijnen, etc. We lopen verder en komen voor een Karesansui tuin te 
staan. Het stelt de boreale sterrenhemel voor. De lange banen van het split stelt 
het heelal voor en de daar in staande stenen de sterren. De afmetingen van de 
stenen zijn een afspiegeling van de helderheid die zij aan de hemel hebben. Het 
heeft alles met het verleden van Vlissingen te maken. De vele schepen die van hier 
vertrokken en weer aankwamen. Vandaar dit type Karesansui (wat droge tuin 
betekent). Aan drie zijden zijn ruimten voor banken om te rusten en van de tuin te 
genieten. 
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