
Okayama 
 

Vanuit Kyoto nam ik de Nozomi Superexpress en stapte uit in de stad Okayama, waar ik begin 
2014 ook was geweest om van daar uit naar het museumeiland Naoshima te gaan. Nu was de 
aanleiding een hernieuwd bezoek aan het Takehisa Yumeji Museum om de conservator aldaar 
te bedanken voor haar medewerking aan de Yumeji catalogus die net was gepresenteerd ter 
gelegenheid van de eerste Yumeji tentoonstelling buiten Japan in Nihon no Hanga. Yumeji is 
vlak buiten Okayama geboren, vandaar de locatie van dit museum. 

Na dit bezoek had ik nog een paar uren over om op zoek te gaan naar prenten in de 
kunsthandels van Okayama. Bij mijn vorige bezoek had ik er maar één winkel gevonden, maar 
nu liep ik over een straat richting station waar ik er drie tegen kwam. De eerste was niets, de 
tweede was een hele brede zaak vol met met name keramiek. Ik ging naar binnen en keek vol 
verwachting of de eigenaar tevoorschijn zou komen. Dat gebeurde niet en ik heb daar 15 
minuten in alle rust alles kunnen bekijken, zonder iemand te zien. Misschien werd ik via een 
gaatje in de schuifdeuren in de gaten gehouden, ik weet het niet, maar het was een bijzonder 
bezoek. 

Ik ging de schuifdeur van de derde winkel binnen, een man van 60 schat ik, zat op een verhoging 
op een kussen, zijn theepot naast zich. Zonder een woord te zeggen wenkte hij mij, en noodde 
mij uit om naast hem te gaan zitten. Hij schonk een kopje thee in voor me en toen kwam ons 
moeizame gesprek op gang. Ik legde hem uit dat ik een prenthandelaar uit Holland was en op 
zoek was in Okayama naar prenten. Hij wees me op een Hiroshige aan de muur die naar ik schat 
hem al een twintig jaar gezelschap hield. ‘Die dan misschien, dat drieluik van Santo’ (afkorting 
van Toyokuni Sandai = Toyokuni III). Helaas dit drieluik was me niet opgevallen omdat het zich 
als een kameleon had aangepast aan de bruine muren van de winkel. 

Moeder kwam binnen, overzag de situatie en ging terug naar buiten en kwam terug met de 
zoon des huizes, die werd gesommeerd op zoek te gaan naar een doos met Ukiyo-e. Mijn hart 
begon nu echt te kloppen, mijn keelpijn van tien dagen voelde ik nauwelijks nog. Maar... de 
doos werd niet gevonden, wel een rol, een rol met tien drieluiken, waarbij een mooie 
voorstelling van een handelshuis in Yokohama van Sadahide. Het was erg goedkoop, dus ik gaf 
aan dat ik de prent wilde kopen. Ik betaalde en vervolgens gaf mijn gastheer aan dat ik nog een 
prent kon uitzoeken als geschenk. Enigszins timide koos ik een leuke voorstelling van de keizer 
Meiji.  

Nu heb ik vrienden in Okayama en in September ga ik terug met een mooi Hollands geschenk. 

http://www.nihon-no-hanga.nl/exhibitions�


Kruispunt van de onschuld 

Okayama was me goedgezind dus. Geen mooie stad maar heel relaxed en vriendelijk. Ik besloot 
om niet gelijk terug te gaan naar Kyoto maar iets te eten vlak bij het station en vond een 
tapasbar, half open, met barkrukken die direkt uitzicht gaven op een klein kruispunt. Vanaf mijn 
kruk, met een forse pul prachtig koel bier (het was 28 graden) in de hand, staarde ik naar alles 
wat aan mij voorbij trok. En op dit kruispunt kwam heel Japan langs: de salaryman met zijn twee 
vrienden van het werk op weg naar de favoriete izakaya, de huisvrouw met haar boodschappen 
voor het geval dat haar man toch thuis zou komen, twee jonge jongens in schooluniform met 
zware rugzakken vol boeken, een groep meiden gekleed op de avond die komen gaat, vrolijk 
lachend naar die man met bierschuim op zijn lippen. Dan het jonge jongetje, schriel, hippig dat 
iedere 15 minuten met een stoffer en blik het kruispunt schoon houdt, maar ook de twee licht 
louche figuren in zwart pak met fout leren stropdasje, die vroege klanten naar een dubieuze 
tent aan de overkant proberen te lokken. Maar ook de dynamische medewerkers van een 
drukke makelaar recht tegenover mij, komend en gaand met potentiële huurders. De 
gemotoriseerden komen allemaal tot stilstand als een honderdjarige in een tergend langzaam 
tempo de overkant wil bereiken. En dan de mensen die meerdere keren langs komen: de 
eenzame man, die probeert te beslissen waar hij die avond eten zal en die het moment van 
beslissen uitstelt omdat hij weet dat hij dan heel snel naar zijn piekkleine appartementje moet. 
De 'cruisers', die als pauwen pronken met hun witte glimmende auto's met dreunende bassen 
en meerdere malen aan mij voorbij trekken. Invaliden, Yamato transport medewerkers met hun 
uniformen met de zwarte kat er op, sjofele mannen die de pachinko parlour uit komen, 
vrouwen die 's avonds hun geld verdienen, joggers, vrouwen in de uniformen van de bank, twee 
mannen met blokken ijs tussen twee tangen, een kastanje verkoper, Japan komt voorbij. 

Wat het meest opvalt is dat iedereen goed gemutst en open is. Er is geen spoor van agressiviteit. 
De rode wijn deed zijn werk en ik idealiseerde dit kruispunt, noemde het 'kruispunt van de 
onschuld' en ik ga er in September lekker weer zitten.  
 
Hier een filmpje dat ik ter plekke maakte. 

 

http://ukiyoe.home.xs4all.nl/Okayama.avi�

