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Japan is een keizerrijk sinds 660 v. Chr. Sindsdien heeft Japan 125
keizers gehad, allemaal uit dezelfde familie. Volgens de legende zijn
ze afstammelingen van de zonnegodin Amaterasu (de belangrijkste
Shintogod), wat de meeste Japanners ook echt geloofden. Het woord
“Japan” betekent trouwens “Zonneoorsprong” of “Land van de
Rijzende Zon” en de vlag van Japan, in gebruik sinds de 17de eeuw,
toont een rode zon op een witte achtergrond. De keizer had de status
van goddelijke “ikegami”, Japans voor “levende natuurgeest”, een
van de belangrijkste begrippen van het Shintoïsme, de Japanse godsdienst.
De muntslag van het oude Japan (vóór 1868)
Vóór 1600 circuleerden er in Japan bijna uitsluitend Chinese cashmunten in brons met
vierkant gat. Daarna gingen de Japanners zelf munten maken, uiteraard naar het voorbeeld
van de Chinese cashmunten, dus ook met een vierkant gat. De Chinese eenheid “cash” werd
vervangen door de Japanse eenheid “mon”. Deze munten werden volgens het Chinese procédé
gegoten, niet geslagen. Zo werden gedurende 270 jaar bronzen munten van 1 mon gemaakt,
later aangevuld met 4 mon en nog later met 100 mon; allemaal met vierkant gat. In de 19de
eeuw werden er zelfs massaal munten van 1 en 4 mon in ijzer gemaakt, wegens uitputting van
de kopermijnen.
Maar ze maakten ook munten van hogere waarden in zilver en goud, van eigen design, en nog
later ook papieren geld. Deze munten zijn vierkant of ovaal met een bepaalde waarde, maar
ook zonder vaste waarde. Ze hebben één of meerdere instempelingen, die met de hand
aangebracht werden. De munteenheid werd de ryo, als volgt verdeeld:
1 ryo = 4 bu = 16 shu = 4000 mon.
Zo kwamen de volgende munten in circulatie:
- zeer grote ovalen gouden munten met zwarte inkt beschreven: de oban van 10 ryo; zeer
mooie munten die voornamelijk als geschenk bedoeld waren
- grote ovalen gouden munten: de goryoban van 5 ryo en de koban van 1 ryo
- rechthoekige gouden en zilveren munten van 2 bu, 1 bu, 2 shu en 1 shu
- ruwe ovalen en ronde zilveren munten zonder gegeven waarde: de chogin en de mameitagin
De periode 1599-1867 is voor Japan gekend als de Tokugawa shogunate, wat betekent dat het
geregeerd werd door de shoguns van de Tokugawa-familie, ook al waren er keizers maar die
hadden niets te zeggen. In deze periode voerde Japan een bewuste isolatiepolitiek die het
waarschijnlijk behoed heeft van de vernietiging van zijn cultuur en godsdienst door het
Westen. Maar daardoor bleef het land hangen in de middeleeuwen en bleef het economisch en
politiek ver achter tegenover het Westen.
1 bu zilver, 1837-54 4 mon brons, 1863-67 mameitagin 6 g

