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Langs	  weerszijden	  van	  de	  Naka	  sen	  do	  bevindt	  zich	  een	  monument	  omdat	  het	  4km	  
verwijderd	  ligt	  van	  de	  Nihonbashi	  brug	  (het	  0	  punt	  waar	  de	  afstand	  van	  de	  Japanse	  
wegen	  worden	  berekend).	  	  De	  beide	  monument	  hebben	  iets	  weg	  van	  kleine	  bastions	  met	  
daar	  bovenop	  een	  boom	  en	  andere	  planten.	  Er	  bevindt	  zich	  slechts	  1	  ander	  monument	  in	  
Japan	  dat	  de	  afstand	  tot	  de	  nihonbashi	  	  brug	  memoreert	  en	  die	  bevindt	  zich	  in	  Kita-‐ku,	  
even	  ten	  noorden	  van	  deze	  locatie.	  De	  straat	  die	  het	  monument	  met	  de	  Naka	  sen	  do	  
kruist	  is	  vernoemd	  naar	  het	  monument:	  Shimura	  ichira	  zuka	  (	  Shimura	  =	  de	  naam	  van	  
de	  wijk,	  ichira	  =	  4km,	  zuka	  =	  punt	  van	  nihonbashi).	  	  Één	  van	  de	  monumenten	  is	  
omsloten	  door	  een	  traditioneel	  Japans	  huis	  die	  allerlei	  huishoudelijk	  gereedschap	  van	  
bamboe	  verkoopt.	  Vegers,	  mandjes,	  touw,	  hekwerk,	  bamboe	  voor	  vliegers,	  etc.	  Het	  120	  
jaar	  oude	  gebouw	  valt	  op	  omdat	  de	  meeste	  van	  de	  gebouwen	  langs	  de	  weg	  allemaal	  in	  de	  
laatste	  decennia	  zijn	  gebouwd.	  De	  eigenaresse	  van	  de	  winkel	  verteld	  ons	  dat	  de	  Tokyo	  
Metropolitan	  Government	  al	  jaren	  plannen	  heeft	  om	  de	  weg	  voor	  hun	  huis	  te	  verbreden	  
waardoor	  haar	  winkel	  zal	  moeten	  verdwijnen,	  maar	  tot	  nog	  toe	  blijft	  het	  bij	  plannen....	  
Ze	  neemt	  ons	  mee	  naar	  de	  binnenplaats	  van	  het	  gebouw	  waar	  haar	  man	  lange	  bamboe	  
stammen	  aan	  het	  ordenen	  is.	  Hij	  verteld	  ons	  dat	  de	  bamboe	  uit	  Chiba	  komt,	  een	  gebied	  
ten	  oosten	  van	  Tokyo.	  De	  bamboe	  wordt	  gebruikt	  om	  hekken	  mee	  te	  maken	  in	  tuinen	  en	  
parken,	  als	  ondersteuning	  voor	  bomen	  maar	  ook	  voor	  de	  nieuwjaar	  decoratie	  voor	  
particulieren	  en	  tempels.	  Dit	  jaar	  heeft	  Togenuki	  Jizō	  (Kouganji	  temple)	  in	  Sugamo	  een	  
grote	  nieuwjaar	  decoratie	  (kado	  matsu)	  bij	  hun	  besteld.	  Van	  de	  bamboebladeren	  
worden	  blikken	  gevlochten	  waar	  bladeren	  mee	  kunnen	  worden	  opgeveegd.	  Deze	  
blikken	  zijn	  veel	  flexibeler	  en	  sterker	  dan	  de	  plastic	  exemplaren.	  
	  


