
Japan: kerst, oud en nieuw en de inkoop 
 

Na de drukte van de PAN zijn we vlak voor kerst dus afgereisd naar Japan. Deze tijd 
is ons al eerder goed bevallen omdat het rustig is en vaak droog en zonnig. 

 

 

 

De kerst is gevierd in alle rust, zonder kerstboom, zonder Jingle Bells, maar wel met 
een heus Kerstdiner in een klein Frans-Japans restaurant, in Kyoto, met een perfect 
menu. We hadden een huis gehuurd op een heuvel, tegenover een prachtige tempel, 
Shinnyodo. Het warm stoken kostte aanvankelijk wat moeite, en de gang was lange 
tijd voor het gevoel net boven nul. Er heerste doodse stilte, buren zagen noch 
hoorden we. ‘S ochtends daalde ik af met mijn huurfiets: fietsen in Kyoto is pure 
anarchie en regelloosheid en dus schiet het lekker op. Op kerstdag was er een 
enorme tempelmarkt, bij de Kitano Tenmangu tempel. Duizenden mensen struinend 
tussen etensstalletjes, bloemenverkopers en antiekhandelaren onder een heerlijke 
zon. Eigenlijk was het verbazend dat de oogst na drie uur intensief rondkijken zo 
beperkt was: een rol met 13 triptieken, alleen geschikt om hier op de veiling door te 
verkopen want het mooiste was er af. Het gros van de prenten was bruin, groezelig 
en te duur: mijn vrouw hoorde de Japanse handelaren mompelen dat ‘die 
buitenlanders er niets van begrijpen’, nadat ik weer een afgetrapt deel van een 
Kunichika triptiek met een zucht terug had gelegd in de bak: rommel overheerste. 
Maar desalniettemin een hele prettige markt, en het valt op dat zo’n markt zonder 
een moment van agressie plaats vindt terwijl het krioelt van de mensen. 



Na deze markt in straf tempo langs een oude boekwinkel, een handelaar in lakwerk, 
een kijkdag van een veiling. Prenten en schilderingen heb ik nauwelijks gevonden, 
wel een aantal waanzinnige objecten: prachtige natsume (thee busjes van lak), een 
rare parelhoen van ceramiek, diverse bronzen, een drietal borden van lak met echte 
‘deco’-decoraties. 

Tegen het eind van het jaar sluiten de meeste kunsthandelaren voor een periode van 
ongeveer een week. Dus tijd om heel veel tempels te bezoeken en die zijn er genoeg 
in Kyoto. Het weer was grotendeels acceptabel. De temperatuur was zo’n 6 tot 8 
graden en soms was de zon krachtig aanwezig. 

 

                 

 

Op de 31ste zijn we naar de lokale tempel gegaan en hebben we een boomstam 
tegen een bel geslingerd om het Nieuwe Jaar in te luiden. Daarna kregen we van de 
priesters een hete medicinale thee waarin kruidnagel en kaneel te ontdekken waren. 
De sfeer was heel rustig en relaxed: voor ons de rustigste jaarwisseling in jaren. 

Na tien dagen Kyoto op pad naar Okayama. Helaas hadden we daar maar twee 
nachten geboekt want het bleek onverwacht een hele prettige stad met een 
beroemde tuin (niet gezien), een leuk Yumeji museum, en allerlei plaatsen in de 
omgeving die het bezoeken waard bleken. Een ieder die nog eens deze kant op gaat 
kan ik Kurashiki van harte aanbevelen (Paul Wijsman had me hierop geattendeerd).  



Een oude havenstad, met prachtige 
gerestaureerde huizen, een verrassend 
museum (Ohara Museum) met Degas, Monet, 
Manet etc maar ook met topstukken van 
Japanse kunstenaars die in Westerse stijl 
werkten (O.a. Umehara Ryuzaburo, Yasui 
Sotaro, bekend als prentmakers en 
regelmatig aan de muren bij Nihon no 
Hanga), en tot slot een overweldigende 
hoeveelheid ceramiek van Hamada Shoji, 
Kawai Kanjiro en Bernard Leach. Het stadje is 
toeristisch maar niet te erg en het oude 
centrum is groter dan ik had verwacht. We 
hadden vanuit Okayama ook nog wel de 
bergen in gewild naar het oude stadje 
Tsuyama maar dat moet dus wachten.  
 
 

 

 

 

Naoshima 

 

                 



 

De aanleiding om richting Okayama te gaan was om van daar uit via het 
havenplaatsje Uno naar Naoshima te gaan, een van de kleine eilanden in de Inland 
Sea (Setonaikai). Een kort treinreisje en een nog korter boottripje bracht ons daar. 

Het is een verschrikkelijk interessant experiment dat 21 jaar geleden begon toen 
Tadao Ando samen met een idealistische uitgever een museumproject creëerde. 
Men bouwde eerst een museum, met een geïntegreerde hotelaccommodatie, 
hetgeen de bezoeker in staat stelt tijdens zijn verblijf met de kunst te leven. 
Geleidelijk is het complex uitgebreid zodat er nu vier gebouwen zijn met kamers: 
Park, Beach, Museum en Oval. Museum en Oval hebben de hoogste en 
spectaculairste ligging, uitkijkend over de Inland Sea. Vanuit onze kamer zagen we 
iedere avond de zon zakken in de zee, onvergetelijk. 

’S Avonds is het museum gesloten voor de mensen die niet in het hotel verblijven. 
Dan loop je dus om negen uur na het eten langs Turell, Hockney, Sam Francis, 
Jasper Johns en vele verrassende Japanse kunstenaars zonder dat je ook maar een 
moment wordt gestoord door anderen, er was geen suppoost te zien. Op je kamer 
hangt ook weer kunst: wij lagen in een kamer (401) met vier, niet al te bijzondere 
Keith Harings. 

Daarnaast zijn er nog twee andere musea bijgekomen, ook door Tadao Ando 
ontworpen waarbij de interactie tussen kunst en architectuur centraal staat. Verder is 
er nog een Arthouse project waar kunstenaars oude traditionele huizen hebben 
omgebouwd tot kunstwerken. (in het dorpje Honmura). Alles is te belopen. Wij waren 
waarschijnlijk op het meest perfecte moment op Naoshima. De zon was er twee 
dagen lang, door het tijdstip in het jaar was er vrijwel niemand (hotel personeel 
vertelde dat je in het hoogseizoen (April-November) soms drie uur moet wachten om 
het Chichu Museum binnen te komen. 

Belangrijk detail: eten en drinken is op ZEER hoog niveau, met name de Franse 
keuken. Die staat onder auspiciën van Tataeru Yoshino, een chef die in Tokyo drie 
restaurants heeft waarvan twee met één Michelin ster en een met zelfs twee, en er 
ook nog één heeft in Parijs: een druk bezet man. 

Het kost wel wat.  
 
Izu 
 
Met de trein terug richting Tokyo en uitgestapt in Atami (bekend om het MOA 
museum, deze keer niet bezocht) om op bezoek te gaan bij vrienden in Izu-kogen, 
een plaats aan zee op de Izu peninsula, beroemd om zijn warme baden (onsen), en 
aan het uiterste puntje ligt Shimoda, waar Commodore Perry de Japanners zijn 
tanden liet zien. Izu is een gebied waar rijke bewoners van Tokyo een tweede huis 
hebben en als je langs de villa’s loopt zie je dat hier geld is: sommige paleisjes zijn 
kopieën van het Witte Huis, andere lijken uit Toscane, Tirol of Zuid-Spanje te zijn 
weggelopen. 



Het is er mooi, maar vol. Ook al omdat vrijwel ieder ander huis een museum is: 
gewijd aan gebrandschilderd glas, klokken, treinconducteursbenodigdheden, art 
nouveau, katten, noem maar op. Je hebt een schitterend uitzicht op de Oshima 
eilanden groep, en er is een volledig kale berg, een oude vulkaan wiens uitbarstingen 
4000 jaar geleden hebben gezorgd voor de schitterende grillige kustformaties van 
gestold lava. 

 

         

 

Vergeet de vis niet. Izu is beroemd om zijn variëteit aan vissoorten en dus ziet de 
sashimi schaal er anders uit. Verrassend ook al omdat men vergeleken met Tokyo 
veel meer mogelijkheden biedt wat betreft de saus waarin je de sashimi doopt. Dus 
niet alles gaat in de obligate soya met wasabi. 

En de cactustuin, met als bijzonderheid dat je capibara’s in een onsen kan 
aanschouwen. Het capibara leven, zelfs achter een hek is dan zo kwaad nog niet.  
 

Tokyo 
 
Vanaf 9 Januari begon het harde leven weer, althans het handelaars leven. Drie 
veilingen waar vrijwel niets te koop was, maar waar ik oude vrienden uit mijn 
voorraad verrassend goed heb weten te lozen. Doorstroming is essentieel. 

Ik kon gelukkig toch vooral op Shunga gebied prachtige dingen verwerven: een 
album met twaalf onverkleurde prenten in chuban formaat van Santo Kyoden (Kitao 



Masayoshi), een van de ‘renaissance men’ van de late 18de eeuw: tabaksverkoper, 
romanschrijver, Ukiyo-e expert, prenten maker, en rebel: een echte Edo-man. 

Een complete Chikanobu serie in perfecte staat, Kogyo, Hiroshige, Tsunetomi, Hasui, 
Yoshitoshi: het was knopen rijgen maar uiteindelijk is het best wel en aardig stapeltje 
geworden. 
 

                 

 
 



Op de laatste dag slenterde ik door de Ginza: ik had net een reproductie gekocht, en 
het geld was bijna op en er waren nog een paar uur over. De sfeer was matig. Ik 
bedacht me een oud adres, een arcade van antiekwinkels in de Ginza nabij het Seiyo 
Ginza hotel. Ik hoopte op bronzen. Wat vond ik? Een Tsunetomi schildering. De 
eigenaar schold op zijn baas want die had de schildering opnieuw laten monteren in 
een exorbitante mengeling van zijde patronen. De prijs was hoog, maar de man had 
zo’n hekel aan de montering (en de smaak van zijn baas) dat de korting aanzienlijk 
was. Gekocht: de montering is spannend, de smaak van zijn baas beviel me wel... Hij 
had ook nog een Gekko schildering, een havengezicht, met prachtige grijstonen. 

Tokyo is een spannende stad, internationaal, traditioneel, bureaucratisch, irritant, 
maar vooral vernieuwend en inspirerend. Hier zie je al de experimenten, en de 
leukste zijn ook het gebied van eten, een oude liefde. Naast de winkel van de 
prenten uitgever Watanabe in de Ginza is nu een Pizza-tentje gekomen. Toen ik een 
avond tegen half zes bij Watanabe aanging, stonden er mensen tot voor zijn winkel 
in de rij. Ik vroeg aan Watanabe wat er aan de hand is: hij vertelde dat mensen hier 
een uur in de rij staan om vervolgens een uur staande te eten van exquise hapjes, 
dus geen standaard Pizza. Hier eet je top, in een uur, staand, met oesters en foie 
gras, en ja, een perfecte Pizza. Ik vroeg me af of dit ooit in Nederland zou aanslaan: 
een uur staand wachten om een uur te mogen staan eten. In Manhattan is het 
voorbeeld al gevolgd.  

Voedsel wordt serieus genomen in Japan en dat bleek in Kyoto, toen we daar terug 
kwamen op de 16de om aan de laatste handelarenveiling te mogen deelnemen. Deze 
veiling is zoals zo vele, een cooperatie: je koopt je in en je bent vervolgens een vol 
lid. Iedere handelaar brengt spullen mee, die op de tatamimat worden uitgespreid. 
Geen kijkdag, geen bezinning van te voren. Je moet gelijk beslissen. Eerst een bento 
lunch naar binnen werken met z’n allen en dan worden er loodjes getrokken om de 
volgorde vast te stellen. Sommige handelaren brengen 200 prenten mee, andere 2. 
Deze keer was het na 2 ½ uur al weer voorbij: ik kocht wat Zeshin surimono, Kogyo 
prenten en een mooi Yoshitoshi tweeluik. De rol van de tempelmarkt verkocht ik voor 
het dubbele. Intense voldoening geeft dat altijd: in Japan inkopen en dan met winst in 
Japan verkopen!  

Na de veiling was er het Nieuwjaarsfeestje, gevierd in een Japans restaurant met 
een Michelin ster. Hanamura. In Kyoto zijn meer sterrenrestaurants dan in heel 
Nederland en het was een schok toen bleek dat Michelin in Tokyo meer sterren had 
verdeeld dan in Parijs. En het fantastische is, dat, hoewel duur, het prijsniveau 
misschien de helft goedkoper is dan in Frankrijk.  

De volgende ochtend, zwaar beladen met boeken, prenten en schilderingen zijn we 
terug gevlogen.  

 

En nu begint alles van voren af aan.  


