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De werkelijkheid achter de fitte Japanner 

In hoeverre is de Japanner tegenstrijdig met betrekking tot fit blijven?  

 

 

 

 

Een review essay geschreven door Stephan Jonkers (s1123971), eerstejaars Japanoloog bij 

Universiteit Leiden. Geschreven op 29 maart 2012 in 599 woorden. Ik baseer mijn tekst op 

het artikel “The Hard Work of Working Out : Defining Leisure, Health and Beauty in a 

Japanese Fitness Club”, geschreven door Laura Ginsberg. In mijn essay verkort ik het artikel 

tot “het artikel van Ginsberg”. 

  



De werkelijkheid achter de fitte Japanner, Stephan Jonkers, s1123971. 

Japan staat bekend als het land van goede gezondheid; het land telt een van de hoogste 

levensverwachtingen ter wereld. Maar hoe is dit allemaal tot stand gekomen? Een van de bekendste 

redenen is door het frequent consumeren van gezond voedsel, met name vis. Het lichaam moet 

echter ook gezond blijven door middel van sport en fitness. Japanners blijken graag fit te willen zijn, 

maar doen ze daar ook wat voor? Het artikel van Ginsberg houdt een informatief betoog over dit 

tegenstrijdig onderwerp. 

Voor ik verder ga wil ik vermelden dat ik de term “exercise” erg ambigu vind; mijn twijfels of hier ook 

de term sport bij zit. In het artikel van Ginsberg staat vermeld dat bijna 97% van de bevolking ervoor 

kiest om niet meer dan twee keer per week te gaan fitnessen. Maar om het lichaam fit te houden is 

het beoefenen van een sport ook meer dan voldoende. Ik betwijfel dan ook of deze percentage geldt 

voor het aantal mensen dat aan sport doet. 

Voor de Meiji periode had men nog niet al te veel belang voor gezondheid. Het is dus erg recentelijk 

dat Japanners, en vooral Japanse vrouwen, zich druk gingen maken over hun gezondheid. Echter zijn 

Japanners volledig geïntegreerd in een drukke levensstijl, en hebben daardoor weinig vrije tijd voor 

zichzelf, laat staan voor fitness. Indien ze wel naar een fitness club gaan, zijn ze daar hoofdzakelijk 

om te relaxen alsof het een soort van “andere wereld” is… Een uitweg voor de stress op werk en 

thuis1. Wat ik zelf heb ervaren tijdens mijn verblijf in Japan, is dat Japanners inderdaad snel zeggen 

dat ze altijd bezig zijn en altijd druk hebben.  

Als alternatief voor fitness gebruiken vrouwen liever afslankmiddelen – Vrouwen willen het liefst 

geen enorme spieren hebben, omdat dit effectiever en sneller zou werken – maar in werkelijkheid is 

dit nauwelijks te merken bij korte inspanningen. Daarbovenop zijn zij ook bereid om radicalere 

methoden te gebruiken. Denk hierbij aan niet gebalanceerde en tevens niet wetenschappelijk 

bewezen diëten. Zij zullen echter nooit aan hun eigen ideaalbeeld van een Westerse lichaamsbouw 

van 40 kilogram voldoen, aangezien de lichaamsbouw van Aziaten genetisch bepaald is. Toch is er in 

Japan nog steeds sprake van één universele maat voor vrouwenkleding. Dit is onvermijdbaar, want 

juist doordat zulke middelen en diëten worden uitgevonden, wordt er ook steeds meer gebruik van 

gemaakt.  

Gezond is het dus zeker niet meer te noemen naar mijn mening. Veel Japanners lijden aan een te 

hoog cholesterolgehalte, aldus een geïnterviewde door Ginsberg.  Maar het valt te begrijpen dat 

weinig mensen zullen klagen als zij voor minder moeite meer kunnen bereiken2. De Japanse 

sarariiman3 maken ook gebruik van deze fitness clubs, zij het ook voor andere intenties, zoals het 

uitgaan met collega’s. Mannen ervaren eerder een sociale druk waarbij een positieve uitleg van 

groepsbinding erg belangrijk is, voor bijvoorbeeld een promotie. Daarvoor zijn dit soort gebouwen 

ideaal. Fitnessen zit er voor de gemiddelde Japanner dus niet erg in.  

In werkelijkheid zijn Japanners dus niet al te actief in het gebied van fitheid, al hebben ze zelf een 

verlangen om fit te zijn. Ik ben van mening dat deze fitheid ‘verdiend’ moet worden, ook in de 

gevallen van Japanners met een normaal, gezond leven. Bij het behouden van een goed gezond 

lichaam hoort nu eenmaal ook het genoeg bewegen van het lichaam.  

                                                           
1
 Zoals geschreven in het artikel (Ginsberg, 2000, 262): “For many Japanese men and women, the home can be 

an equal source of pressure and responsibility.”. 
2
 Aanleiding naar een mooi citaat (Ginsberg, 2000, 265): “Why should I pay someone to make me tired?”. 

3
 lett. loonslaven, kantoormedewerkers 


