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JAPAN
TOKYO, 30-11-2011 - 6-12-2011

DONALD BURGHARDT

VOORWOORD

Het doel van deze 8-daagse reis was een workshop
met Eric Kim, een Amerikaanse Koreaan die deze
workshops over de hele wereld organiseert. Een buitenkans omdat juist Japanners hier heel goed tegenover staan. 6 dagen in een van de drukste wijken
van een van de drukste steden ter wereld: Shibuya
met haar wereldberoemde kruispunt.

Wat brengt je in vredesnaam tot een vlucht over
8 tijdzones om wat foto’s te maken van alledaags
leven in de straten van een wildvreemde stad in
een land waarvan je 8 woorden van de taal kent
en dat seismologisch het meest actieve op deze
planeet is?
Dit verhaal vertelt niet alleen wat ik in die acht dagen heb beleeft maar, naar ik hoop, vooral hoe ik
die acht dagen heb beleefd. Zoals ik in het reisverslag naar de Spacecoast al aangaf kon deze

reis daar niet aan tippen maar dat is wel een oneerlijke vergelijking.
Tokyo is top!
Veilig over straat zonder angst voor straatroof,
ook in de achteraf straatjes. Collectant voor
Fukushima met een golfkartonnen collectebus
vol met Yens tussen duizenden mensen en niemand die het in zijn hoofd zal halen om iets te jatten. Dat doe je gewoon niet. De Japanner is eerlijk, respectvol en elegant en gehaast en tegelijkertijd rustig, een ware verademing.
In deze omgeving ga ik mij de techniek eigen
maken van fotografen als Henri Cartier-Bresson,
Elliott Erwitt, Garry Winogrand, Joel Meyerowitz,
Robert Doisneau, Vivian Maier, Bruce Gilden en
Alfred Eisenstaedt
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Ik dank weer mijn vriendin Dimphy die mij meteen maar twee vragen stelde: heb je de tijd en
heb je het geld? Twee keer “ja” deden mij het internet op schuiven op zoek naar de organisatie
van de workshop om serieus te kijken of er nog
plaats was.
Ik dank ook weer mijn ouders voor de liefde en
fascinatie voor de fotografie.
Mijn vader fotografeerde graag en veel en al
heel vroeg in de jaren 60 van de 20e eeuw in
kleur. Dat was toen voor de gewone consument
nog heel bijzonder. In Tokyo ging ik na het nodige gerommel in de marge in de afgelopen jaren
voor het eerst in lange tijd weer serieus terug
naar zwartwit. Waarom ben ik daar ooit mee “gestopt”?
Ook dit is voor mijn vader. Je werd maar 44 jaar
oud. Ik mis je nog steeds...
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INLEIDING

Wat maakt straatfotografie zo speciaal dat je er 8 tijdzones voor
wegvliegt om een workshop te doen? Straatfotografie is het vastleggen van het dagelijks leven om ons heen, de persoon, zijn activiteit en de achtergrond/omgeving. Hele eenvoudige dingen
zichtbaar maken op een manier en vanuit een perspectief alsof
je deel uitmaakt van de gebeurtenis in de foto. Maar niet zomaar een lukraak shot.

Henri Cartier Bresson (22-08-1908 - 03-08-2004) is ongewild de
Godfather van de hedendaagse straatfotografie. Was hij de meester of maakte hij zoveel foto’s dat hij voldoende lucky shots had?
Dat is een stelling waarover je kunt discussieren en filosoferen
want het draait bij straatfotografie in essentie om maar een ding:
The Decisive Moment. Dat ene unieke moment dat een foto dat
speciale geeft.
De foto hiernaast is een weergave van een stelletje dat op een
terrasje iets gebruikt. Niets bijzonders... De hond ligt er wat ver3

veelt bij wachtend tot ze weer verder lopen. Niets bijzonders...
Dan kussen de twee mensen elkaar en ook dat is op zich niets
bijzonders totdat de hond het opmerkt en zich als een chapperonne tegen het zaakje aan lijkt te bemoeien: wat doe jij daar met die
gozer!?
En dat is het beslissende moment!
Een onwaarschijnlijke mazzel waarbij de hak die van de weerspiegeling net niet raakt. En zo heeft HCB de nodige strakke momenten in de tijd vastgelegd. Maar niet alleen op deze manier.
Het meisje dat door het protocol breekt en het patroon verstoort
brengt leven in een anders weinigzeggende registratieve foto.

Wat doen ze hier nou?
Hangen ze maar wat?
Of gebeurt er toch iets
stouters? Is de persoon
met de rug naar ons
toe eigenlijk wel een
man?

Al deze foto’s laten zien wat je met straatfotografie kunt doen en
deze vorm is niet indringend en blijft nog op een redelijke afstand.
De modernere vorm hiernaast is een mix hiervan met indringende
(afstand minder dan een meter) journalistieke stijl waardoor een
kort perspectief ontstaat wat je onderdeel maakt van de gebeurtenis.
Overigens hoeft in deze vorm van fotografie de opname niet perse scherp te zijn zo lang als het moment maar duidelijk is is actie- en bewegingsonscherpte geen criterium tot afkeuren. Onscherp als in de zin van wazig door verkeerd scherpstellen is een
ander verhaal maar soms wil daar ook nog wel eens een treffer
tussen zitten.
Allemaal leuk en aardig maar hoe kom je dan aan zo’n workshop
en dan nog wel in Japan?
Het is dinsdag 8 november 2011 en 16.10 wanneer ik met een
duf hoofd op mijn smartphone mijn Facebookberichten
doorscroll. En dan trekt een posting van Leica mijn aandacht...
een door Leica gesponsorde workshop straatfotografie in Tokyo.
Ik snuffel de tekst door en in een opwelling vliegen mijn vingers
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over de schermen naar mijn mailclient en om 16:16 terwijl ik net
onder de treintunnel van Best vandaan suis, suist mijn mailtje
met de volgende tekst naar Japan:
hi. i'm considering tot participate. What would a reasonable quiet
hotel cost me and which hotel do you recommend near the workshopplace? Have to travel half the globe from the netherlands so
costs are an issue.
thanx in advance
regards
Donald Burghardt
En terwijl mijn smartphone aangeeft dat hij de telegraaflijnen opzoekt bedenk ik mij met enig afgrijzen... ‘wat doe je nou weer sukkel?’
JAPAN...
Ben effe foto’s maken! zo terug!
Maak je het laat?
Hmmm... even naar Japan op en neer.
Oh dan warm ik je eten wel op als je thuis komt...
Eenmaal thuis ga ik bij Dimphy staan die in haar hoekje achter
haar laptop zit weggedoken en vertel wat ik tegen het lijf ben gelopen. “Gaan! Heb je de dagen?”. “Ja” zeg ik. “Heb je het geld?”.
Wederom is het antwoord tot mijn eigen verbijstering “ja” want
mijn 13e maand staat voor de deur. “Niet over nadenken, dit heb
je altijd gewild!” Ze heeft gelijk... over de wereld reizen... andere
dingen zien dan anderen... zelf organiseren en regelen... niks reisburo, niks gezellige gezelschappen maar gaan als een tornado.
Ik duik in de websites en adviezen en tips die inmiddels in antwoordmailtjes uit Japan komen binnenzeilen. Dat is allemaal wel
te behappen maar nu de baas nog.
Woensdag 9 november, 08:42, mijn pc heeft in een van de tabbladen het scherm van de vluchtboekingen van de KLM al open
staan. Om 10:14 gaat mail nummer 9 van die dag tussen mij en
Japan de lijn op. De plaats is gereserveerd en de laatste toestemming is binnen. Vluchten boeken! Dat gaat natuurlijk niet goed
want de pc op het werk is er nog een met techniek uit de vorige
eeuw en ik moet dus opnieuw beginnen en het moet snel want er
is niet veel plek meer. Ergens gaat dan weer iets mis en worden
mijn voor- en achternaam verwisseld zonder dat ik dat in de gaten heb. Thuis rollen de vluchtreserveringen uit de printer en zie
ik de verwisseling. Geen nood, even de KLM bellen.
Fout...
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Namen omdraaien is iets dat niet zomaar even kan. Japan Airlines ligt dwars en ook Air France is er niet gelukkig mee en tot
overmaat van ramp heeft ook de KLM een en ander laten liggen
en duurt het tot 2 dagen voor mijn vertrek voordat dit is geregeld.
Uiteindelijk een directe vlucht heen per KLM 747-400 en retour
over Parijs met Air France 777-300ER en KLM 737-800 wat betekent dat ik 3 vliegtuigtypes aan mijn lijstje kan toevoegen. Voor
de heenreis maar meteen extra beenruimte geboekt. Het hotel
gaat gelukkig heel wat soepeler en dat is met 1 actie geregeld.
En dan moet ik nog van de luchthaven naar het hotel en weer terug. Hoe werkt dat in Japan? Verkeer is er links wat mij al meteen
afschrikt. Wegwijzers zijn er wel leesbaar maar beperkt en parkeerruimte is ook niet dik gezaaid. De inwoner van Tokyo? Die is
niet gek en pakt een van de ongeveer 50 metro/trein-lijnen. Ik vis
er uit dat er een speciale trein van luchthaven Narita naar het centrum van Tokyo rijdt en vice versa en dat je daarop zitplaatsen
moet reserveren. Samen met de Japanse OV-chipkaart, de Suica, krijg je een enorme korting. Mooi... nu nog spullen pakken en
wegwezen.
Tokyo dus. Even schetsen waar ik tegenover kom te staan:
Het is de grootste metropool ter wereld naar bevolkingsaantal
met zijn 35.327.000 inwoners (2005). De agglomeratie heeft een
oppervlakte van ongeveer 13.500 km², dat is groter dan de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel bij elkaar. In
de metropool bevinden zich 27 steden met meer dan 200.000 inwoners, 17 steden met op zijn minst 300.000 inwoners en 8 steden met meer dan 500.000 inwoners. Verder is het de enige agglomeratie met een voorstad van meer dan 3 miljoen inwoners.
Net zoals bij alle metropolen hangt het bevolkingsaantal af van
de definitie. De 4 prefecturen tezamen is de meest gebruikte
meet eenheid.
Alles nog eens doorlezend blijkt het de bedoeling dat je een laptop meeneemt met (desnoods demo) Lightroom en NIK SilverFX
Pro. No problem, die heb ik, maar de laptop past niet in de fotorugzak. Dus zoeken naar een nieuwe tas waar ik al een tijdje
over liep te denken en die er nu dus gewoon komt. Reiskosten.
Het wordt (weer) een Lowepro, dit maal de Fastpack 350 waar
mijn 17” laptop net in gaat evenals een skeletonset fotospullen
voor straatfotografie. Ik doop hem de Japanse Sniperbag.
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DAG EEN, REIS TWEE, HET LAND VAN DE
RIJZENDE ZON

Dinsdag 29 november 2011, 09:20 uur vertrok ik, uitgezwaaid
door Dimphy, alleen en lopend met mijn nieuwe 12 kg wegende
rugzak en en mijn net zo zware koffer naar de bus en vanaf
Eindhoven de trein naar Schiphol met nog 20.000 km voor de
boeg om op 7 december om 00:02 weer thuis te komen. Mijn
tweede grote reis was dan eindelijk begonnen.

De voorgaande bus was heel laat of de mijne heel vroeg, hoe
dan ook de tijd klopte niet en dat leverde mij een trein eerder
naar Schiphol op. Onderweg naar het station van Eindhoven bedacht ik mij ter hoogte van Nuenen dat we met portretrechten te
maken zouden krijgen en vroeg mij af hoe daar mee weg te komen als je foto’s gaat publiceren van wildvreemden die je slechts
een fractie van een seconde ontmoet.
De bus was snel als altijd in Eindhoven en na het raadplegen van
een conducteur kocht ik een los kaartje van Utrecht CS tot Schiphol als aanvulling op mijn abonnement. Chippen werkt nog niet
aansluitend was het verhaal. In de trein bereikte mij het bericht
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dat van mijn ex en mijn dochter bij een inbraak die nacht de telefoons en laptops waren gestolen. Geen fijne tijding om mee op
reis te gaan en na wat telefoontjes was ik in ieder geval gerust op
de ondernomen acties om een en ander te blokkeren en had ik
garanties afgegeven dat mijn dochter geen zorgen hoefde te hebben over nieuwe spulletjes. Linksom of rechtsom, er komt nieuw.
Op Utrecht overstappen op de trein die ik eerder had gepland
en waar ik dus voor zat door die vroege bus.
50 minuten later stond ik op Schiphol. Het besef dat het niet was
voor een spottersbezoekje maar om weer te gaan vliegen en nog
met een hele grote jongen ook deed mij even stoppen en genieten. Dan op zoek naar mijn baggage dropoff point en gate.
Ik liep langs de seal-apparatuur en kocht een setje kofferslotjes
en liet mijn koffer sealen. Dat kostte mij wat centjes maar ik had
veel minder trek in gekloot met mijn koffer en uitlegverhalen bij
de Japanse douane waarvan ik door alle bestuderen niet de indruk had dat ze niet alle tijd voor je zouden hebben als zij dat zo
nodig achtten.
Ik had mij voorgenomen om nog even op het panoramaterras
naar de Fokker 100 te gaan kijken maar wilde
eerst mijn koffer kwijt. Bij het zelfservicepunt
kun je zelf je koffer van een label voorzien en
dus eigenlijk het werk doen wat vroeger in je
ticket inbegrepen was en voor je werd gedaan.
Maar goed waarom ook personeel laten werken als het ook eigenlijk helemaal niet nodig
is? Mijn koffer was gelabeld en werd door de
machine opgeslokt tegen uitreiking van een
baggage claimticket. Ik was er klaar voor en
niets hield me tegen om door de controle te
gaan en het altijd magische gebied van Niemandsland te betreden. En toen ik dus door de
controle was en niet meer terug kon drong die
Fokker 100 weer tot mij door. Nah ja... die staat
er nog wel even... Deze kant van de controle is
toch bijzonderderder!
Ik liep wat gates op en neer en snuffelde in diverse zaken rond om vervolgens voor een vitrine van Leica terecht te komen met heel interessante prijskaartjes euhm... kaarten. Leica heeft
geen prijskaartjes. Gezien de bedragen hebben we het hier meer over proclamaties.
Maar ik ben sterk gebleven en heb mij niet laten gaan.
Het loopt intussen tegen de klok van half twee
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en ik zet koers naar gate E18 waar mijn Boeing 747-400 op mij
wacht en ik stavoor de ramen... DAT moet maar
even op Facebook...
Ik had stoel 21c gereserveerd onder bijbetaling
omdat het er een is bij een deur. Laat het nou
precies de deur zijn waar de aviobrug is aangesloten... meteen de eerste rij na binnenkomst.
Het is een combi-versie dus voorste deel passagiers, achterste deel vracht. Ik zat direct achter
de tweede deur vanaf de neus maar dan aan de
andere zijde (bakboord) tussen het gepeupel,
de stervelingen. Het bovendek is World Business Class voor mensen die te veel geld hebben, de elite, de verhevenen (ze moeten tenslotte een trap op), hun ticket kost minimaal 4x dat
van mij. Op deze vlucht vliegt ook geboren Japans cabinepersoneel mee en de konnichiwa’s (goedenmiddag) vliegen over en
weer door de ingang. We hebben zowaar iedereen op tijd binnen
al zijn er een paar op de valreep en terwijl we naar de Kaagbaan
taxiën horen we dat we met een rechtse bocht over Haarlem zullen uitklimmen. Het enorme gevaarte komt op de startbaan niet
eens tot stilstand maar selecteert direct nosewheellock en full
throttle en terwijl de aanloop is ingezet komt de stewardess voor
mijn neus aanrennen en in haar stoel stuiterend grinnikt ze: “dat
is nog eens een vliegende start!”. De aanloop is lang, ik had niet
anders verwacht maar als je nog niet eerder in een volle 747
hebt gevlogen dan is dat toch spannend. 397.000 kg bij de start
wat bijna moeiteloos wordt opgetild wanneer het een snelheid
van circa 270 km/uur overschrijdt, gewoon natuurkunde, niets
meer, niets minder.
Het was niet mijn eerste 747-vlucht maar die eerste was al lang
geleden op de 2e passagiersvlucht van de 747-200 PH-MCE
Prins van Oranje van Martinair op 1 juli 1987 van Gran Canaria
naar Amsterdam.
De City of Tokyo verhief zich brullend in de lucht en met een linkse bocht over Hilversum en terug naar Zaandam, niks links niks
Haarlem, klommen we uit over het IJsselmeer richting Denemarken en Nova Zembla.
De vlucht duurt lang en buiten is weinig te zien want we vliegen
al snel de (pool)nacht in. Naast mij aan mijn rechterkant is het
gangpad en de trap naar het bovendek. Links naast mij zit een
vrouw die in Tokyo pas op de helft is, ze moet naar New Caledonia. Naast haar zit een engelse datamining specialist en we raken wat aan de babbel. Ik vraag hem of het poollicht ook te zien
is maar hij kan niets zien wat er op lijkt. Hij moet in Tokyo 3 dagen
op een universiteit zijn.
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Omdat ik wat ik zag op de landkaart met het vliegtuigje buiten
toch niet was te zien ging ik na het eten maar kijken in de films
die aan boord waren en koos voor De bende van Oss. Een goeie
film maar minder spannend dan ik had gedacht. Het draaide
meer om de Brabantse cultuur dan echt een bende. Overigens
kon het allemaal niet door de beugel, het ging meer over groepsdruk en een soort machtswellust.
Dan ergens boven de Westsiberische laagvlakte een goeie 1000
km voorbij Nova Zembla tikt Kassim, de dataminer, mij op mijn
arm. Poollicht! Ik buig mijn schermpje weg en wil opstaan om
naar de patrijspoort te lopen wat niet lukt omdat in nog innig met
mijn stoel ben verbonden. Humpffff. “Klik” zegt de gesp en ik ben
weer vrij. Met mijn neus tegen het glas en mijn handen er omheen als schermen zie ik voor het eerst in mijn leven de prachtige
vlammen van het noorderlicht... in zwartwit... dat was wel jammer
en ik ben er nog niet helemaal achter waarom dat zo was. Misschien toch te weinig energie. We zijn ongeveer op de helft en
eindelijk boven Oost-Siberie / Mongolie / Noord-China gloort er
licht aan de horizon en wanneer het licht wat wint aan kracht zien
we onder ons een bizar desolaat berglandschap. We landden
vroeger dan de schematijd en in plaats van 09:55 stonden we al
om 09:28 aan de grond.
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DAG TWEE, NON-STOP, SLAPEN KOMT WEL.
NARITA EN SHIBUYA.

De volgende ochtend of toch nog midden in de nacht wordt bijna 10.000 km verder de 747 met een fluwelen hand zacht weer
op het beton gezet waarna de 4 straalomkeerders een dramatisch brute hoeveelheid remkracht op je loslaten. Mijn vluchten
vorig jaar naar Amerika waren in een Airbus 330-300, voorwaar
geen kleine jongen maar totaal onvergelijkbaar. Deze 747-400 is
een echte brute krachtpatser die met zijn enorme gewicht door
roeien en ruiten gaat en maar drie dingen wil, hoog, snel en heel
ver.

Als een van de eerste ben ik het vliegtuig uit en na een plaatje
van de kist aan de aviobruggen van Narita Stuur ik eerst een Facebook berichtje naar huis. Daarvoor gebruik ik Travel & Surf van
T-mobile wat me € 29,95 kost voor 10 MB. Da’s zat voor voorlopig denk ik nog. Nee gaat die achterlijke smartphone doodleuk
apps staan updaten waardoor ik in no-time nog 500KB over
heb... @&$*%$#§... en de daarop volgende 10 MB jaag ik er zowat doorheen door alle auto-updates uit te schakelen. HEEL
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FIJN... Dan is de eerste gang naar de immigratie en dan de douane. Het engels van de douanier valt tegen en met een dubbeldik
accent vraagt hij of ik iets heb om aan te geven en wat ik kom
doen. Dan de deuren door en ik sta in de aankomsthal waar het
zoeken begint naar de balie van de N’ex, de Narita Express. Die
zie ik nergens dus ik loop naar een balie waar folders van de
N’ex staan, waar rook is is vuur... Ik moet naar beneden en word
met karretje en al de roltrap op gedirigeerd door een middelbare
Japanse met een ingeperste glimlach. Onder aan de roltrap...
nog een roltrap. Maar het karretje is er kennelijk op gebouwd en
soepel daal ik af naar een volgende hal met balies waar ik maar
weer even vraag. Met in mijn achterhoofd het feit dat ik naar een
soort school ga en in mijn voorhoofd (daar zitten tenslotte m’n
ogen) mijn karretje met koffers zie ik mezelf zoeken naar perron 9
3/4 voor de Zwijnsteinexpress. Ik reserveer een zitplaats in de eerste klasse en meteen voor de terugweg zodat ik daar over een
week geen omkijken meer naar heb. Als je als doorgewinterde
adhd’er iets leert dan is het wel direct dingen regelen omdat je
ze gegarandeerd in de toekomst over het hoofd ziet of domweg
vergeet.
Lichtelijk uitgeput zet ik mijn zooi op het perron van de N’ex en
de uiterst vriendelijke steward op het perron maakt me in steenkolenengels waar groep 7 trots op is duidelijk waar ik precies moet
staan. De trein stopt op 10cm nauwkeurig bij een plakkaat op het
perron waar ik moet instappen en verbazingwekkend genoeg (al
had ik er al over gelezen) komt de deur van de 1e klas exact
daar uit waar ik sta.
In de trein kan het ook al niet misgaan. Live voortgang van de
reis en uitgebreide info over Tokyo, stations, weer en noem-hetmaar-op.
Het Japanse landschap bevat aardig wat bamboe maar verschilt
qua vegetatie verder niet heel veel van dat van ons hoewel vooral
de merken planten in de potten bij de huizen wel
verraden dat je hier zuidelijker zit dan bij ons. Tokyo ligt immers op de hoogte van Madrid.
Ik vertrok van Terminal 1 en na de stop op terminal 2 is Tokyo de eerstvolgende stop waar ik op
basementlevel 5 binnenkom, diep onder de
grond dus. Dan een korte stop op Shinagawa
waar de eerste zes treinstellen worden afgekoppeld omdat die rechtdoor gaan naar Yokohama.
Dan is het nog een minuut of tien en komt mijn
stop: Shibuya. Ik stap uit en zie vlak bij mij een
bordje met de tekst “new south exit”. “Uitgang is
uitgang” denk ik nog en ik laat mijn kaartje door
de machine schieten. No way back. Ik loop het
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station uit en... zie iets heel anders dan dat waarop ik mij had
voorbereid. Geen stationsplein met bussen...
“Dat hebben ze ook snel veranderd” blaat ik in mezelf. “New
south entrance”... Stik, ik heb de verkeerde uitgang. Ik kom uit
het zuiden en moet dus logischerwijze linksaf bij de uitgang om
noordelijker uit te komen. Ik wacht even, neem de omgeving minutieus in mij op om er te kunnen terugkeren mocht dat nodig zijn
en zet vervolgens koers naar het noorden. Met mijn koffertje achter mij aan en mijn rugzak op mijn rug sjok ik door de enorme
wildvreemde stad met haar indringende geuren (stank dus), exotische teksten en GIGANTISCHE drukte. Jezus wat is hier gefokt...
Geloof me, dan voel je je heel klein...
Maar binnen vijf minuten lopen doemt achter de verhoogt liggende voetpaden (ze gaan hier over de weg heen als lange spaghetti paden) de hoofdingang van het station op zoals ik het ken van
Google-earth. Van daar is het een peuleschil want ik heb de foto’s van google tot in den treuren bestudeerd en even later sta ik
voor de ingang van Shibuya Tokyu-Inn. Voor de receptie moet je
een roltrap af die een meter of 5 omlaag gaat. Ik maak mij bekend, krijg mijn sleutelkaart nadat er een kopie van mijn paspoort
is gemaakt en verdwijn naar de 6e verdieping: kamer 6.24.
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Ik plof om ongeveer kwart over 12 lokale tijd
neer op mijn bed. Het is kwart over vier in de
nacht in Nederland. 21 uur en een kwartier nadat thuis mijn wekker ging.
Eerst laptop en stroom. Melden dat ik er ben. En
dan blijkt dat er geen aarding in het stopcontact
is dus past mijn adapter niet. Geen nood. Mijn
3e levensgezel uit Zwitserland maakt korte metten met de aardepin en even later hangt de laptop aan zijn infuus. Netwerk er in en wanneer ik
zie dat alles werkt ga ik eerst een paar uurtjes
slapen. Ergens rond half vijf word ik weer wakker
en kom wat bij mijn positieven. Op Skype zie ik
dat Dimphy online is en we praten de reis bij en
hoe de eerste indrukken zijn. Ik richt mijn rugzak
opnieuw in en monteer de joystickkop op mijn
eenpootstatief en ben klaar voor de eerste verkenning van de buurt. Na de ingang van het hotel is het kiezen: links of rechts... Ik was van
rechts gekomen dus doe eens iets geks en ga
naar links. Ik loop langs het ene na het andere
eettentje en kom op een kruising waar ik op een
muurtje ga zitten kijken naar alles wat er voorbij
komt en ik schiet wat platen wetend dat ik geen
idee heb van waar ik mee bezig ben als het om
straatfotografie gaat. Toch komen er een paar foto’s uit deze eerste avond waar men op de workshop naderhand behoorlijk van onder de indruk was voor-al door
de lange sluitertijden.
Ik ga weer links-af onder het spoor door en de eerste weer links
zo weet ik zeker dat ik door de haakse bochten recht achter mijn
hotel moet uitkomen en die hou ik dan ook met een schuin oog in
de gaten. Wat mij meteen al opvalt is dat de auto’s, niet een uitgezonderd, blinken of hun leven er vanaf hangt. Dan zie ik langs
een MacDonalds lopend weer een kruising opdoemen en sta ineens voor de wereldberoemde Shibuyacrossing en met stomme
verbijstering zie ik de enorme kruising in een keer helemaal volstromen met mensen wanneer alle voetgangerslichten ineens allemaal tegelijk op groen springen.
Shibuyacrossing is een gekkenhuis, te meer wanneer je bedenkt
dat de mensen die je daar ziet oversteken niet alles zijn. Onder
de crossing zit namelijk nog een klein winkelcentrum. Shibuyacrossing is niet iets om over het hoofd te zien en de buurt verkennen vanuit dit plein is dus een peuleschil. Boven een van de toe14

voerwegen is een soort enorme loopbrug met winkels die het
noord-zuid gedeelte van Shibuyastation verbind met het oostwest gerichte gedeelte. Pas aan het eind van mijn verblijf realiseerde ik mij hoe immens groot dit station is en hoe vernuftig het
weggewerkt is tussen omliggende gebouwen en in zeker 4 of 5
verdiepingen boven- en ondergronds. Om op de loopbrug te komen kun je onder anderen een roltrap gebruiken. Die roltrap leidt
niet alleen tot die brug maar ook tot de winkels en het station. Op
de loopbrug trof ik een meisje aan dat in haar telefoon was verzonken. SMS? FaceBook? Tussen alle drukte en gehaast leek ze
geheel in zichzelf gekeerd alles om haar heen te negeren.
Ik merk dat ik bij het omzetten naar zwartwit graag in Film Noir
stijl werk maar dat dat nou eenmaal niet in alle gevallen mogelijk
is. Verlichting die voornamelijk uit 1 hoofdlichtbron komt of lijkt te
komen en hier in deze helderverlichte omstandigheden wordt dat
natuurlijk niets. Ik moet dus een andere omzetting vinden.
Waarom zwartwit? Kleuren leiden af van het gepakte moment,
niet altijd maar vaak wel, zo kunnen ze ook een compositie verstoren door een ongewild schreeuwerig opdringen maar in enkele
gevallen kunnen ze een compositie afronden. Zwartwit dus.
15

Ook de toonschaal is mooier en rustiger doordat je alleen in helderheden en details beschouwd en de kleurinformatie niet hoeft
te verwerken en interpreteren. Op weg naar mijn hotel zie ik nog
zo’n typisch fenomeen: een rook/hangplek! En dan dringt ook tot
mij door dat er vrijwel nergens iets op straat ligt. Geen peuken,
geen kauwgum, geen troep maar ook niet of nauwelijks vuilnisbakken! Je neemt je rotzooi gewoon mee naar huis en gooit het
daar weg! In de tussentijd heb ik voor wel 91 eurocent een hamburger gepakt (nee geen euro of yenknaller maar normale prijs)
want ik ben te moe om te zoeken naar beter en eigenlijk al te
moe om te eten. Ik ruk nog een flesje cola uit een automaat (die
staan er echt om de 50 meter) en verdwijn naar mijn hotelkamer.
Het klinkt waarschijnlijk heel vreemd maar ik voel me hier thuis.
De rust in de drukte is verbijsterend. Het is mooi geweest, morgen weer een dag.
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DAG DRIE, VERKENNEN EN FOTOGRAFEREN.

Ik heb geen idee meer van de tijd dat ik wakker werd maar het
was voor 10 uur volgens mij. Na een rondje op de laptop en mij
realiserend dat in Nederland alles in diepe rust ligt hark ik mijn
zooi bij elkaar en ga op ontbijtjacht. Het restaurant van het hotel is natuurlijk te makkelijk en voor een Hollander te duur. Ik
verdom het om als het anders kan een goeie 15 euro neer te leggen voor 2 croissantjes en wat andere zooi wat me om de prijs al
niet eens interesseert. De gierige hotelbarbaar in mij.

Ik loop rechtsaf richting het station waar ik gisteren al even door
de overdekte markt was gelopen. Een markt is het niet echt, het
heeft meer iets van de Haagse Markthof. De enige zaak die
broodgerelateerde zaken verkocht was een boulangerie. Gewoon
een Jap met een zwak voor Frankrijk. En daar was hij de enige
niet in. Ze zijn gek op Frankrijk, zo gek zelfs dat ze in Tokyo de
Eiffeltoren min of meer hebben nagebouwd die met de zendmast
er op 9 meter hoger is dan de Eiffeltoren in Parijs.
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Ik koop een paar broodjes en via de crossing ga ik wat verder
Shibuya in. Bij het grote modecentrum Shibuya 109 kom ik een
fotograaf met een model tegen en ik schiet even een plaatje mee.
Er komen niet veel foto’s uit deze ochtend omdat ik vooral op
zoek ben naar een paar kaarten om naar huis en zo te sturen.
Mooi niet dus. En overigens ook helemaal geen winkels met dat
soort aanverwante troep. Dus heb ik een uitdaging... de beloofde
mee te brengen kadootjes... Uiteindelijk weet ik een wintermuts
met vlechten voor Ennia te vinden. Pfff de eerste. Ik heb het gehad en zet koers naar het hotel om de rest van mijn brood weg te
werken en de schamele foto-oogst op de laptop over te brengen.
Ook installeer ik de Lightroompresets die ik van Eric Kim heb gekregen maar ik ben er niet van onder de indruk. SilverFX Pro 2 is
zoveel krachtiger dat de presets totaal in het niets vallen. Eigenlijk valt er over dag drie niet veel te vertellen. Wat wel verbazingwekkend is is dat de vrouwen er hier overdag tijdens werktijd hetzelfde bij lopen als ‘s-avonds met deze kanttekening dat ze er de
hele dag uitzien als of ze uitgaan. Perfect verzorgd en mooie kleding die je in Nederland de opmerking oplevert of je naar een
feestje moet. En veel hele hoge hakken en zolen en heel korte rokjes en heel korte broeken met benen die door deze trucken onjapans lang lijken. Maar echt mooie benen... ja natuurlijk zijn die er
maar doordat ze eigenlijk best klein zijn, zijn erg veel benen dus
dun. Het ziet er dan op het eerste oog heel leuk uit maar soms
vraag je je af wat ervoor nodig is om ze te laten afbreken. En
toch... het misstaat niet. Heel geraffineerd. En dan valt mij ineens
iets op: kijk goed naar de teksten hiernaast en hierboven en kijk
of je iets opvalt...
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Het loopt inmiddels tegen de avond en ik ga op zoek naar iets
van avondeten. Ik mijd weer het restaurant want ik heb in de
Markthof heel veel sushi gezien in allerhande soorten en maten
voor heel Hollandervriendelijke prijsjes. Op weg terug naar mijn
hotelkamer realiseer ik mij dat ik de lege troep ergens moet laten
en dat de opgeblazen vingerhoed op mijn kamer die voor vuilnisbak moet doorgaan eerder in mijn lege sushibak zal passen dan
andersom. Nah ja. Dat ga ik dus niet tot mijn probleem maken en
stapel de troep naast de “vuilnisbak” op.
Die avond ga ik weer naar de crossing die me enorm fascineert
en ik koop toch maar een paraplu want de voorspelde regen is er
nu ook.
Om een uur of elf hou ik het voor gezien en zoek mijn kamer weer
op. Het bad (ahum, niet te hard roepen) word ingeschakeld maar
dat is een goeie meter lang volgens mij dus zo’n enorm feest
word dat niet in deze badkamer waar je met meer dan maat 48
niet in kunt zonder er claustrofobisch uit te komen. Vervolgens natuurlijk opnamen backuppen, het een en ander op Facebook te
zetten en nog wat te Skypen met het thuisfront. Morgen gaat het
regenen en ik wil uitgerust zijn voor de workshop die morgenmiddag begint..
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DAG VIER, UITSLAPEN, HET OV, DE WORKSHOP
EN EBISU

Mijn hotel ligt aan een drukke straat dus schuifluik voor het
raam en oordopjes in om alle geluiden buiten te sluiten. Ik
word wakker ergens rond een uur of tien en na een vlugge blik
op de laptop en de straat graai ik mijn knip en mijn plu bij elkaar om broodjes te gaan halen.

Mijn camera heb ik zoals altijd bij mij maar hij komt mijn tas niet
uit en een ruim uur later ben ik al weer terug. Het word een rustig
dagje. Het grote oranje schuifschot naast het raam blijkt niet alleen handig om licht en geluid buiten te houden maar vooral om
bij aardbevingen het glas uit de kamer te houden.
Ik heb veel zitten experimenteren met de foto’s van de afgelopen
dagen maar ik kom niet veel verder en merk dat dit mijn tak van
sport (nog?) niet is. Wat ik mis weet ik niet maar dat geeft niet
want was dat wel zo dan had ik voor niets ingeschreven op deze
workshop. Om half vier begint de workshop dus tegen een uur of
kwart voor drie zet ik koers richting het station nadat ik heb uitgevlooid welke lijn ik moet hebben en welke stops ik onderweg te20

genkom en hoe ik moet lopen vanaf Gotanda Station, met Google
Streetview een eitje. Het openbaar vervoer is zeer goed geregeld
en uitgebreide informatie in Japans en Engels en een infobalie
met iemand die plima Engels spleekt leidden mij naar het perron
van de Yamanote-line die mij via Ebisu en Meguro drie stations
verder naar Gotanda brengt. Ik ben er natuurlijk veel te vroeg en
vraag mij af of ik op Bellamy moet wachten die hier op Gotanda
Station een aantal workshopppers oppikt of dat ik alleen loop.
Aan de routebeschrijving van Eric en Bellamy zag ik al dat ze omlopen ten opzichte van mijn route en met de arrogantie van een
Hollander die het beter weet dan mensen die er al 17 jaar wonen
begin ik aan mijn expeditie naar het Gotanda Cultural Center. En
mijn route klopt. Binnen een goeie tien minuten sta ik al via kruip
door sluip door weggetjes voor de workshoptent. I love Google
Streetview en mijn postduiveninstinct.
Ik ga naar binnen en het lijkt er op dat ik de eerste ben. Terwijl ik
wacht bij de receptie komt er een oudere man naar mij toe die mij
en mijn rugzak bekijkt en dan met een zachte maar duidelijke
stem vraagt of ik ook voor de workshop kom. Yep... Zijn naam is
Casey en van oorsprong komt hij uit Michigan, Amerika. Hee! dat
klinkt als Detroit waar ik vorig jaar even twee tussenstops had
naar en van Orlando.
We gaan in een hoekje zitten bij een tafeltje en we raken aan de
praat. Hij woont hier al 25 jaar en is met pensioen. Een leuke vent
die met verbazing opkijkt wanneer hij verneemt dat ik voor het
eerst en maar 6 dagen in Tokyo ben, alleen voor de workshop, en
dan weer terug ga naar Nederland.
Even later komen Alfie, Charlie en Eric binnen met nog wat deelnemers. Eric is een Amerikaanse Koreaan die slank en iets groter
is dan ik met een stem als een oliedrum en de articulatie van een
tandartsverdoving. Iedereen loopt met een camera om zijn nek
en de ene Leica na de andere vliegt over tafel. Cameraporn is de
kreet van het weekend en met een scheef oog zoek ik al naar
een afdruiprek. Het blijkt dat we met z’n allen een uur te vroeg
zijn en enigszins maar echt niet overdreven luidruchtig kletsen
we de tijd vol tot enig afgrijzen van het receptiepersoneel. Japanners blijken in zo’n geval rustig zittend de tijd af te wachten. Nu
zijn fotografen al niet van die types uit de rustigste categorie en
als ze dan ook nog van over de hele wereld bij elkaar komen dan
is de bereboot natuurlijk aan. Zoals Alfie, een van de drie straatfotografen (alle drie Britten die al langer in Tokyo wonen) die dit
met Eric leiden, al zei: don’t let them think that you are having fun.
In a professional surrounding they can but hardly handle that.
Work is work not fun, can you fucking imagine that?
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We zoeken ons lokaal op en krijgen een korte introductie waarbij
mij weer opvalt dat alle camera’s tevoorschijn worden gehaald. Ik
niet de mijne, wat moet ik er hier mee... En nog meer Leica’s komen boven water.
Een van de eerste dingen die ik hoor is: gooi je lensdoppen maar
weg want anders mis je nog een moment. Ik dacht dat ik al redelijk obsessief met fotografie bezig was maar ik ben luie nitwit vergeleken met de figuren die deze workshop bevolken. We doen
het ijsbrekertje waarin je een ander interviewt en vervolgens die
ander aan de groep voorstelt. Bij het noemen van de naam van
degene die je introduceert reageert iedereen met “HIIIiiii
*naam*”, net als bij de AA. Dit leidt later in de workshop natuurlijk
tot hilarische spontane herhalingen en ik neem mij heilig voor dit
over te nemen als ik ook op die manier workshops ga doen. De
heren ‘teachers’ houden vervolgens een inleidend verhaal over
wie ze zijn en wat hen bezighoudt, wat straatfotografie zo’n beetje inhoudt en welke manieren van benadering er zijn. Als tijdverdrijvertje, ik kan het niet anders kwalificeren, roepen ze iets over
goede schoenen. Alsof je dit op stilettohakken gaat doen. Vervolgens worden we in vier groepjes opgedeeld en bekijken we foto’s
van diegenen die foto’s bij zich hebben nadat we te horen krijgen
dat ‘nice’ en ‘super’ niet als kritiek geldig zijn. Steek maar van wal
met een verhaal wat je wel en niet goed vindt aan een plaat. Ik
laat wat werk van de afgelopen dagen zien en met in het achterhoofd dat ik niet eerder (bewust) aan straatfotografie heb gedaan
scoor ik dat men behoorlijk onder de indruk is. Beginnersgeluk of
inzicht? hmmm... allebei wat. Ik heb die platen nou ook weer niet
geheel als Blinde Billy geschoten... De intro-avond eindigt met
een eerste sessie schieten in de straten van Gotanda, een ritje
met de trein naar Ebisu en een wandeling naar Shibuya. Op deze
avond is mijn groepje aan Charlie Kirk, een gewezen advocaat
met een tronie en een levenshouding die ik eerder aan een 15-jarig straatschoffie toebedeel, overgeleverd en al meteen buiten
het Cultural Center komen de camera’s tevoorschijn. Ik besluit
maar eens aan te kijken hoe deze jongens dat allemaal aanpakken want dit is voor mij geheel nieuw. En dan is het even schrikken als Charlie uit het niets voor een voorbijganger opduikt en
met een F L I T S weer in de menigte lijkt op te lossen. Streetninja
noemen ze hem, vandaar dus. Zijn eerste plaat van deze avond.
Het slachtoffer weet nauwelijks wat hem/haar is overkomen behalve dan dat de wereld de eerste tien minuten nadien uit vuurbollen lijkt te bestaan terwijl oud en nieuw nog bijna een maand ver
weg zijn. IK... of all people... sta er gechockeerd naar te kijken. Ik
kijk Charlie aan en vraag zo diplomatiek als ik op dat moment
maar enigszins kan zijn of het hem ook maar in de verste verten
iets kan boeien wat of dat die mensen er van vinden dat ze in het
donker van de nacht ineens een flitser in hun postzegel krijgen.
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Ik sta zelf verbijsterd van mijn kalmte. “Well it’s not like they get
full power”. Ik besluit na vele directe confrontaties in het verleden
nu even mijn klep te houden en dit circus van deze gesjeesde jurist een tijdje aan te zien.
Voor Gotanda Station schiet ik mijn eerste plaatje van een man
die het ergens niet mee eens schijnt te zijn. Wat het ook is... het
is maar niks.
En dan op weg naar het perron schiet ik de eerste goede plaat.
Een gelukstreffer! Het is net of de blikken een lijn vormen met elkaar. De man op de achtergrond kijkt naar de man links en die
kijkt naar de vrouw die vervolgens naar de man rechts kijkt en die
laatste lijkt te denken: wat nou? Zo’n aaneenschakeling van blikken kun je onmogelijk voorspellen en dit is dus daarom gewoon
een stomgeluktreffer. Precies wat Eric al meteen zei. DO NOT
EVER DELETE, SOMETIMES, ON BIGGER SCREENS THAN
YOUR CAMERA, MAGIC HAPPENS! En hij heeft dus gelijk.
Dan de Trein. Japanse soort van volksdansfolklore... Haringen in
een ton en sardines in blik zouden van deze trein claustrofobisch
worden. Bij het inademen moet je er op letten dat je dat doet wanneer er iemand uitademd want anders heb je geen ruimte om je
borstkas uit te laten zetten. En op het station van Meguro stapt
gewoon iedereen bij de deur uit zodat iedereen er makkelijk uit
kan en wie verder moet stapt gewoon weer in. Moet je hier in
Kaaskoppië mee aankomen...
Dan in de trein zit er vlak bij mij een meisje te lachen. Het is druk
en ze heeft tussen al die mensen nooit mijn camera omhoog zien
komen al zat ze nog geen halve meter van mij af.
We rijden mee tot Ebisu en van daar gaan we lopen naar Shibuya. Er wordt behoefte aan voer geconstateerd en we belanden
daarop in een soort van cafetaria op de 5e verdieping van een of
ander vaag pand waar we fish en chips bestellen die verdomd
nog goed smaken ook. Zoals de traditie het wil komen ze in een
krant maar dan wel op de Japanse elegante manier. Ik vraag me
tot heden nog af of dat wel een echte krant was of een als zodanig gedrukt stuk presentatiepapier. Het zag er in ieder geval geweldig uit. In dit tentje maakt ik een van de beste foto’s van deze
hele trip. Er hing een bord met het opschrift: Fine Wines Served.
Ik schoot een plaatje van de serveerster die een bestelling op
nam en die voor het bord naar de klant toe boog. Ik zag het op
dat moment nog niet maar alles in dit plaatje klopt. De ronding
van haar hoofd past bij die van ‘Fine’ en ‘wines’ word door haar
afgedekt waardoor de tekst ‘Fine Served’ ontstaat en het glas in
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lood dat wat uitgebeten is rechtsboven doet aan de Japanse
vlag denken.
We trekken verder en ik laat ‘per ongeluk’ mijn paraplu achter. Ik
ben dat kreng helemaal zat en wil er vanaf. Geen beter plan dan
hem te vergeten. Dus niet he? Jeff ziet het lijk liggen en behulpzaam als hij kennelijk is drukt hij het ding in mijn handen met de
triomf van: ‘heb ik ff mooi gered voor je’. Zucht... Ik maak Jeff duidelijk dat mijn plu moe is en liever achterblijft waarop hij mij eerst
verbijsterd en dan grinnikend aankijkt. We zetten onze quest voor
foto’s voort en onderweg fotograferen we waarbij ik vooral mijn
ogen de kost geef door de anderen te bestuderen in hun onderwerpskeuze en benadering daarvan. Daarbij zie ik een paar leuke trucjes toegepast worden die tot nog toe wel in mijn repertoir
zaten maar die ik nog niet zo snel in de uitvoering heb zitten. Gewoon domweg nooit op deze manier nodig gehad.
We verzamelen uiteindelijk met z’n allen op het stationsplein voor
de Shibuyacrossing. Mooi uitgekiend want ik ben helemaal klaar
met het gewicht van mijn laptop in mijn rugzak en we gaan uit elkaar gaan en een deel keert dan huiswaarts, een deel kroegwaarts en een deel fotografeerwaarts. Ik behoor tot de laatste
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groep nadat ik Charlie vraag waar ik ze terug
kan vinden omdat ik even mijn laptop naar mijn
hotelkamer wil brengen omdat dat toch om de
hoek is.
Hij heeft een van de drukke winkelsteeg/straten
op het oog en ik zie hen daar ruim tien minuten
later weer terug. Hij heeft een zaakje op het oog
dat een soort van karaoke-tentje is voor meisjes
en stuurt ons er een voor een naar binnen met
de opdracht met minstens 1 goede foto naar buiten te komen. Dat lukt er een behoorlijk goed
maar men heeft na de derde fotograaf er niet
veel zin meer in mee te werken en dus taaien we
maar af. Dan is er een opstootje waar wat politie
bij moet komen en dan zien we Charlie ineens
op de ondervragende agenten aflopen, zijn arm
met de hand met flitser om een agent heen gooien en met zijn camera tussen een agent en ondervraagde door persen en een foto van dit tafereel maken van nul afstand wat hem natuurlijk
door de politie niet bepaald in dank wordt afgenomen. Maar jurist Charlie weet heel precies hoever hij kan en mag gaan en hij
heeft dan ook al meermalen van de gastvrijheid van de Tokyo Policeforce mogen genieten terwijl ze eigenlijk niet goed wisten wat
ze met hem aanmoesten. Hij komt er echter met een reprimande
vanaf en grijnst ons tegemoet met de mededeling: ‘en zo doe je
dat’. Leuk... enkelen van ons waren inmiddels rijp voor een AEDbehandeling en ik sta links en rechts om mij heen mijn hartkleppen op te rapen en weer in hun dagelijkse ritme te dwingen. Vlak
voor we opbreken komen er nog twee meisjes voorbij die door
mij worden aangeschoten en vervolgens door Charlie worden gevraagd om iets meer tijd en hij plaatst ze voor een wit rolluik. Hij
noemt dit een straatportret en ik sla het wat meewarig gade.
Maar hij weet adressen te ontfutselen voor een nadere shoot. Ik
hou het voor gezien, morgen om half acht uit de veren voor dag 2
van de workshop en na nog wat plaatjes uit de losse pols ben ik
om 23.20 weer in mijn hotel. In Nederland is het 15.20. Ik pak
even snel een bad en klets even kort het thuisfront bij om vervolgens onder zeil te gaan voor een nacht die anderhalf uur eerder
dan gedacht zal eindigen.
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DAG VIJF, EEN SCHOKKENDE OCHTEND EN
GEWELDIG DINER.

Ik word wakker. Dat is mij eerder overkomen maar los van het
feit dat die happening betekent dat ik nog leef is de manier
waarop ik nu wakker word niet mijn favoriete. Ik stuiter om 5
minuten voor 6 enigszins op en neer en vooral schud ik heen en
weer. Het enige waar ik bang voor ben geweest sinds ik aankwam in Japan, een aardbeving...

De hangertjes op de dwarslatten in kast dansen de rock ‘n roll en
binnen een fractie van een seconde realiseer ik mij dat dit een
aardbeving is. Omdat op dit moment totaal niet is in te schatten
met wat voor een index ik te maken heb besluit ik in diezelfde
fractie van een seconde met de schakelsnelheid van een getallenkraker om mij aan te kleden en een check te doen op de indexwaarde op de op dat moment meest voor de hand liggende manier. Binnen anderhalve minuut na mijn brute ontwaken zit ik aangekleed op mijn bed met een weerkerende rust in de aardbodem. Daar dan misschien wel maar mijn hart kleeft nog aan het
plafond... raam! ik schuif het houten luik en de gordijnen weg en
maak van de straat de volgende balans op van de gebeurtenissen:
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1 geen sirenes
2 geen paniek en rennende en gillende mensen
3 geen vallende gevels
Okee, geen problemen dus zo op het eerste gezicht. Mijn tweede
gang is naar mijn laptop en internet. En dan heb je dus geen netwerkverbinding... Foute timing! Omdat er nergens paniek is
spaar ik mijn laptop een scheldkannonade van de vijfde categorie en start hem opnieuw op. Nog niks... dan de receptie maar
bellen die mij doolverbinden met hun IT-contact. Na wat geklooi
met het verplaatsen van een koelkastje waar de router achter
blijkt te liggen heb ik nog steeds geen resultaat. Als laatste (natuurlijk, Murphy 2, de wet van behoud van ellende) komt dan ein-

delijk boven water dat Windows de adapter heeft uitgeschakeld
die toegang geeft tot netwerken omdat de laptop op de accu
draaide. Fijn... heel fijn... maar het hele handeltje werkt weer en
de IT-selvice was inderdaad service. Ik surf naar de site van het
KNMI en de pagina met live seismografie en zie inderdaad een
beving van 5.5 direct voor de kust van Tokyo.
20:55 UTC is in Londen, UK. Met 9 uur later in de
tijd kom je dus op 5 voor 6 in de Japanse ochtend uit.
Goed. Weer een ervaring rijker, alleen nog even
kijken hoe en waar ik dit een plaatsje ga geven.
Maar er over nadenkend in de volgende dagen
kom ik er op uit dat je in Japan niet heel gauw
heel veel te duchten hebt van deze trillers. De
gebouwen stonden ook op 11 maart 2011 nog
gewoon overeind en die beving was een buitengewoon zware 9.0. Neemt echter niet weg dat
bevinkje zoeken mijn nieuwe hobby niet gaat
worden.
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Inmiddels is het kwart voor zeven en weer gaan slapen is geen
optie meer omdat ik de Yamanotelijn van kwart voor negen wil
hebben naar Gotanda. Dus ga ik naar broodjes en iets te drinken
op zoek. Het regent pijpestelen en bij de receptie hebben ze een
paraplu voor mij die ik mag houden. Plu d’r bij, plu geloosd, plu
d’r bij... niets is gratis denk ik altijd maar en ik concludeer dus
met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat deze plu
ooit door een klant is achtergelaten. Ghehehe.... De broodjeszaak was nog niet open maar Starbucks wel en met een werkelijk
tot de rand gevulde kartonnen beker cappucino liep ik weer hotelwaarts waar ik in ieder geval nog een rest brood van de dag ervoor had liggen. Eric zei dat hij voor ontbijt zou zorgen dus verhongeren zal wel meevallen.
Ik sprong dus om kwart voor negen op de trein richting Gotanda
en voelde mij al echt een forenzenvis in zijn woon-werkverkeerwater.
Op Gotanda staat Bellamy al te wachten voor diegenen die in Tokyo de weg niet weten waar ik mijzelf dan ook maar toe reken
want Tokyo is toch iets groter dan het gebaande paaike dat ik
weet te vinden. Duhuh...
Ik loop op hem af en na een plichtplegige goodmorning vraagt hij
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met een grijns of i the quake van deze ochtend ge-enjoyd heb.
Grrrr.... Tegen half tien zetten we koers naar het workshoplokaal
alwaar het ontbijt op ons wacht. Een soort van mislukte oliedruipende deeghappen met veel suiker wat iets wegheeft van appelflappen van Supermarkt Jan Linders maar dan zonder appel en
zonder kwaliteit. Jan, er ligt hier werk voor je! Edoch, honger
maakt rauwe bonen ehhh... zoet... en dus slurp je een paar van
deze vette suikeroesters weg.
De ochtend begint met wat gebabbel maar het
blijft beperkt tot wat geklets over de vorige
avond en waar we nu zullen gaan schieten want
het weer is niet 100% betrouwbaar al droogt het
nu wel op. We zetten koers naar een hele lange
overdekte winkelgalerij in Shinagawa. Vandaag
onder leiding van the boss Kim himself. Net zoals in onze ‘grote’ steden moet je niet proberen
de OV-lijnen te begrijpen maar onder de bezielende leiding van Alfie die in Tokyo woont komen
we feilloos in Shinagawa aan. Begrijp mij niet verkeerd: het is allemaal Tokyo want om Tokyo uit te
komen heb je wel een stief kwartiertje nodig. Uurtje eigenlijk.
In het winkelcentrum pakken we eerst een lunch wat voor mij betekent dat het helaas geen ramen word maar een sandwich.
Even geen risico’s met het buikje nemen... jammer maar helaas.
Niet heel erg overigens want vanavond gaan we uitgebreid uit
eten wat alles goed maakt.
Na de lunch was het schieten zoveel je kon en ook hier weer
hield ik bij tijd en wijle in om eens te kijken wat de anderen deden. Waar het vooral op aankomt is het ver vooruit leren kijken.
Kijk wat er minstens 30 meter verderop aankomt en gebeurt en
anticipeer daarop. Dat is vermoeiender dan het lijkt en die concentratie hou je dus niet heel lang vast en automatisch ga je
weer vlak om je heen kijken wat er toe leidt dat je 9 van de 10
keer te laat bent. Op gegeven moment was iedereen het zat en
na een bak koffie in een tent die zo saai is dat het meer had van
een buitenkantoorse opvang voor ambtenaren, gingen we met
de meute weer een trein in richting Shinjuku, zeg maar het centrum voor de dertigers. Shinjuku is ook een van de grote centra
van Tokyo en net als in Shibuya loop je er over de hoofden. Het
verkeer in Japans is links, stoplichten zijn horizontaal gericht en
fietspaden kennen ze niet dus moet je alert zijn op fietsers die in
volle vaart over de weg maar ook de stoep racen. Waar je overigens gestoord van word zijn de verkopers van de winkels die
voor de winkel op straat staan met een riem om hun buik waar
een luidspreker aan hangt en waar ze doorheen jammeren dat
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hun winkel toch wel erg interessante zaken verkoopt voor een goede prijs. Versta ik zoveel Japans? Neuh... standaard opdringerigheid van
de verkoper die men op deze planeet aantreft.
Af en toe begint het weer te miezeren en Eric
duikt een winkel in die gespecialiseerd is in Leica. Niet geheel toevallig lijkt mij. Ik word er niet
warm of koud van in het kille besef dat Leica gewoon niet binnen mijn bereik ligt. Een M9 met een een fatsoenlijke Summicron M AS 35mm 2,0 koop je hier zowiezo al tegen een
veel te hoog bedrag omdat het uit Duitsland gehaald moet worden maar zelfs in good old Holland kost dat geintje al € 7.300 als
je weet waar je het halen moet. Tel er voor de winkel in Tokyo nog
maar rustig 20% bij. Goed, die Japanse troep van Sony, Nikon en
Canon weet nog niet eens de schaduw van Leica te vinden, laat
staan dat ze er in kan staan, maar dit zijn toch wel even bedragen. En dan is die Summicron nog maar een ‘normaal’ stukje
glas... Wil je echt iets leuks dan praat je over rond de € 13.500
Europese prijs. En in deze workshop lopen er dus echt een stuk
of wat sloebers met dergelijk materiaal bij... waarschijnlijk zien ze
er daarom ook als sloebers uit
Ook aan Shinjuku komt een eind want we moeten om half zes
weer in Gotanda zijn voor een nabespreking en daar komen ook
de taxi’s naartoe om naar het restaurant te gaan. De trein is praktisch leeg wat bizar overkomt als je bedenkt dat het zaterdagmiddag 16:55 is.
Na de uitgebreide nabespreking van diverse zaken die we die
middag zijn tegengekomen volgt na wat geharrewar met de taxicentrale dan uiteindelijk een
reeks van 7 taxi’s om ons van Gotanda naar het
restaurant Gonpachi brengen. Iedereen die de
films van Kill Bill heeft gezien moet dit restaurant
bekend voorkomen omdat het model heeft gestaan voor het decor waarin Uma Thurman het
een en ander naar het hiernamaals heeft gewerkt. Heb ik ook eens een reden om een film te
gaan kijken. Wat ik daar allemaal heb gegeten
voor pak hem beet € 63 weet ik niet maar het
was veel en onaards van smaak. De gebakken
zalm kan niet van deze planeet zijn en de droge
hompen uit de Nederlandse restaurants ben ik
nu dus helemaal klaar mee. Verder onder andere een heel maf ding wat het meeste weg had
van een gefrituurde balzak met krokant schaamhaar. Daarvan heb ik er drie weten te kapen en
dat was dertig te weinig. Slecht restaurant want
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erg duur, niet het eten maar wel het retourtje en vervoer moet je
toch ook betalen voor een avondje uit eten niet? En het ligt wat
ongunstig zodat je het net red in een weekend. Tis tenslotte toch
24 uur vliegen voor een paar happen.
Het restaurant ligt pal oost van Shibuya dus het was een kwestie
van de verhoogd liggende snelweg 20 minuten aflopen en ik was
weer thuis. 20 minuten is ongeveer twee kilometer en het had net
zo goed Rotterdam of een andere Europese stad kunnen zijn ondanks de Japanse teksten want die zie je in Rotterdam ook. Kortom: saaie hap. Ik kom halverwege op een splitsing en vraag voor
de zekerheid een paar mensen de weg en weer blijken de vriendelijkheid en hulpvaardigheid eindeloos en spreekwoordelijk te
zijn.
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DAG ZES, AFRONDING WORKSHOP EN DE LEICA
GINZA STORE.

De wekker gaat en na even een blik te hebben geworpen op de
diverse nieuws- en communicatiebronnen op internet ga ik
weer op jacht naar eten en koffie. Het word een kort verhaal omdat de activiteiten van vandaag nogal beperkt zijn. Foto’s bewerken en bespreken en een borrel in de Leicawinkel in Ginza.
Waarom deze jongens zo gek zijn op Leica... het is enorm goed
spul natuurlijk. Maar is het zoveel beter dat het een paar duizend euro mag schelen?

De ervaringen met wat Eric een ontbijt noemt zijn niet heel positief dus pak ik ergens op het station van Gotanda een sandwich.
Omdat er al wat workshoppers staan te wachten blijf ik er maar
bij en we vertrekken met een groepje van een man of tien richting
het Cultural Center. Deze dag staat vooral in het teken van bespreken van werk van de zaterdag en de vrijdagavond en het bewerken daarvan in Lightroom en SilverFX Pro. Aangezien die weinig geheimen voor mij hebben ben ik daar vrij vlot doorheen. De
opdracht: pak de twee opnamen die je zelf het beste vind. Ja ja...
32

uit een paar honderd even twee uitzoeken. Ik pak er twee omdat
het moet en omdat er nou eenmaal wat te presenteren moet zijn
maar later vond ik dat ik een veel betere keuze had kunnen maken. We onderbreken de bespreking voor de lunch die we ergens in een vaag straatje in Gotanda pakken en de hele middag
staat verder in het teken van de fotobespreking. We krijgen het
niet eens rond en moeten, om op tijd In Ginza te zijn, de hele handel opbreken en maken de bespreking af bij Leica. Uiteindelijk
worden er vage beoordelingen gemaakt wie de beste plaat heeft
geschoten en wie de grootste vooruitgang heeft geboekt ten opzichte van hetgeen deze of gene vrijdagavond heeft laten zien.
Klinkklare onzin naar mijn idee want in die paar uurtjes moet je
dan ook nog de pech- en mazzelgevallen verdisconteren.
In de Leicawinkel is het natuurlijk speelgoed-troef en ik sta met
alle types in mijn handen. Er zit leuk spul bij maar je moet het hier
niet kopen als je zelf uit Europa komt, ik schreef daar al eerder
over. De M9 had ik tijdens de workshop al in handen en ik mocht
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hem ook uitgebreid gebruiken. Een leuke gelegenheid en een
heel leuk aanbod maar je grijpt continu mis als je een functie nodig hebt en dat kost opnamen. Normaal niet erg maar nu schiet
ik graag met iets dat ik met dichte ogen kan bedienen. Bovendien, ik kan dat spul toch niet betalen en er lopen er een paar bij
die dat niet alleen kunnen maar ook willen en dan ga ik hen niet
de kans ontnemen om er uitgebreid mee te experimenteren. Overigens is de M9 een afzichtelijke en onhandelbare baksteen, ook
zo zwaar trouwens, verbazingwekkend... Er is er wel een die ik
wel interessant vind, de V lux-3, maar er moet iets belangrijkers
komen in de vorm van de Alpha 99 en die gaat voor. Overigens
zou ik als ik er iets naast neem toch een Nex van Sony pakken
want daar kan naast elke A-mount van Minolta/Sony ook Leica en
Zeiss-glas op. Ik kan veel maar niet alles en al mijn Sonyspul verkopen voor uitsluitend een M9 met een Summicron en een Planar
waar ik vervolgens een bult geld op moet toeleggen met ook nog
eens veel minder mogelijkheden... nee laat maar, daarvoor ben ik
teveel all-round fotograaf. Overigens komt Todd een objectief tegen bij Leica wat daar stomtoevallig ligt en normaal gesproken
een wachttijd van 2 jaar kent. Hij denkt er dan ook geen seconde
over na en geeft een bult geld aan het kleinood uit waarvoor ik deze reis twee keer kan doen. De workshop zit er op en aangezien
ik niet naar Japan ben gekomen om in een kroeg te gaan hangen
hou ik het voor gezien. Bellamy wijst me de weg
naar de trein die ik terug naar Shibuya moet hebben en ik neem afscheid. Waar ik wel van baalde is dat ik later zag dat er alsnog een groepsfoto is gemaakt voor de Leicawinkel. Daar sta ik
dus niet op. Overigens was ik niet de enige
maar toch... Een aantal mensen heeft afgesproken om de volgende dag nog wat samen te
gaan doen maar dat heeft ook het nadeel dat je
allemaal de zelfde plaatjes schiet en situaties
mist omdat mensen alert worden op allemaal fotografen op een kluitje. Uiteindelijk ben ik solitair
toch op mijn best en het meest op mijn gemak
en ik moet ook nog op kadootjesjacht.
Wanneer ik terug ben in Shibuya na een ruim
half uur met de trein ga ik meteen de straat weer
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op. Nog maar 1 dag te gaan en dat is veel te weinig!
Ik kom wat jongeren tegen die staan te dansen en te playbacken/
karaoke bij een ghettoblaster en die graag op de foto willen en
een stelletje met een bord: Free hug? Ik mag een foto maken en
krijg mijn gratis knuffel. Over cool gesproken!
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DAG ZEVEN, PLAATJESJACHT MET GELEERDE
TECHNIEKEN.

Nog een dag in Tokyo. Ik moet nog kadootjes scoren voor thuis
en dat valt niet mee want ik heb zelfs nog geen ansichtkaarten
gezien. Overigens uberhaupt geen souveniertjes. Ik slaap uit
wat wil zeggen dat ik om tien uur bij de opening van de
markthof bij de broodjeszaak sta en broodjes voor vandaag en
morgen insla. Geen idee of mijn hoofd daar vanavond nog naar
staat dus zekerheid voor alles, ik heb tenslotte niet voor niets
een koelkastje op de kamer.

Met de broodjes in een plastic zakje aan mijn pols bungelend
stap ik de smalle achterafstraatjes van Shibuya in. Ik kan natuurlijk met de trein overal in Tokyo komen maar alles is even nieuw
als je de inmiddels gebaande paden afgaat en overal kun je interessante dingen tegenkomen dus waarom tijd spenderen in een
sardineblik, ha... hoe Japans zo’n uitdrukking... Ik maak echter
niet de foto’s die ik zoek. Plotseling mankeert aan iedere opname
wel wat en zakt de moed me een beetje in de schoenen. Het lijkt
wel of ik iedere keer net te laat ben of ik krijg er dingen op die ik
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niet wil of ik neem te veel risico met mijn scherptevlak en -diepte
en de backfocus van mijn objectief werkt ook al niet echt mee als
je niet de gelegenheid hebt om zorgvuldig scherp te stellen. Dan
realiseer ik mij meer dan ooit dat dit objectief, een Sigma 24-70
met 2,8 over het hele bereik, gewoon niet geschikt is voor dit
werk terwijl het normaal gesproken mijn werkpaard is. Ook is de
camera te lomp en zijn de knoppen van de handgreep meer dan
ooit een drama omdat het duimwiel van de handgreep in zijn verticale positie te vrij beweegt. Het zou wel gaan maar dan zonder
de handgreep en een vast brandpunt erop. Maar het kleinste vaste brandpunt dat ik heb is een 50/1.4 en met die APS-C chip, die
lekker alle foute gebieden van een lens laat voor wat die zijn,
geeft me nu een veel te klein beeldveld. Ieder voordeel hep ze
nadeel zei de voetbalhater. En een 24/2.0 zit er nu gewoon even
niet in. Zeker niet met die prijzen hier en al helemaal niet omdat
het een Zeiss is die hier nog eens duurder zijn. Probleem is alleen dat je met een 24mm heel erg dichtbij moet komen waar je
nou juist met 35mm de ideale afstand kunt houden. Maar een
35mm van goede kwaliteit van Zeiss is weer speciaal voor een
APS-C chip waardoor ik er straks met mijn toekomstige fullframe
camera dus geen reet meer aan heb. Luxeprobleem of niet... het
is er wel een...
Ineens zie ik vanuit een ooghoek een jonge vrouw in wit en roze
met veel frutsels en franje wat me even doet denken aan Peter
Rabbit. Instinctief pak ik de camera en omdat ze heel dichtbij is
schiet ik haar vliegensvlug in twee delen. Op hetzelfde moment is
ze verdwenen in een taxi. Haar kledingstijl intrigeert mij en later
thuis blijkt dat het de Harajuku-stijl is. De wijk waar dat vandaan
komt blijkt later op loopafstand te grenzen aan
Shibuya dus 7 weken later thuis balen dat ik dat
niet wist...
In de middag pak ik het deel van Shibuya dat
aan mijn kant van het spoor ligt nadat ik dagenlang aan de kant van de Crossing heb gezeten.
Ik hoop daar in ieder geval ook andere winkels
tegen te komen want ik zit nog steeds zonder kadootjes.
Dan duikt er een winkeltje op met stenen en
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schiet Rafaëla in gedachten. Ik loop naar binnen
en zie in een oogopslag dat de dames worden
voorzien want hier ligt een keur aan kadootjes te
wachten. Inclusief de verkoopsters die na graag
op de foto te zijn gezet mij een beetje bijspijkeren op “dank u wel” zeggen want arigatô dient te
worden gevolgd door gozaimasu (de “u” niet uitspreken) om in de beleefdheidsvorm te komen.
De taal leren is een ding, een tweede is om het
te onthouden als je het daarna nooit meer gebruikt. De beleefdheidsvorm is een groot ding in
Japan en het eerste dat je leert is het buiginkje
wanneer je iemand bedankt. Het is nou net het
buiginkje dat mij nekt want doordat ik daarbij
niet uitkijk en door de mooie Japanse dames die
de aandacht nogal vasthouden stoot ik achter
mij bijna een vitrine onderuit. En dan de vraag
van de dames of ik niets mankeer terwijl hun
koopwaar bijna door de hele winkel lag. Dat mijn
hart 200 slagen maakte had nou eens niets met
de dametjes te maken maar met al het glas dat
luid protesterend achter mij probeerde te overleven. Ook weer gehad...
Ik vervolg mijn weg en kom er wederom achter
dat deze camera niet het snelle werk levert dat ik nodig heb en ik
snap nu waarom veel workshoppers met kleine onopvallende camera’s lopen. Of dat een Leica M9 rechtvaardigt is vers 2 en daar
ben ik nog steeds niet achter gekomen.
Ik steek wat achteraf straatjes in en dat valt erg
mee omdat alles recht is dus onthouden waar je
hebt gelopen is geen enkel probleem. En raak je
de weg wel kwijt dan zijn Japanners de laatsten
om je de weg niet te wijzen en dat is een heel
relaxed gevoel.
Zo zwerf ik de laatste middag van deze reis
door de straten en stegen van Shibuya, her en
der wat schietend en weer deletend want het
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meeste vind ik achteraf niks. De “echte” straatfotografen noemen
dat kijken c.q controlleren op je schermpje“monkeying” omdat
dat bij film ook niet kan. Ze hebben ook een enorm verkrampte
vasthoudendheid bij film. Naar hun mening ben je geen fotograaf
als je niet op film schiet omdat je met film niet zou croppen en
geen dingen weg kunt halen of veranderen. Vervolgens gaan ze
niet afdrukken en dan scannen maar ze gaan hun films direct
scannen... wtf??? Wat Willen Ze Nou Eigenlijk... Hun credo is dat
je meteen goed moet schieten, storend element er in ? weggooien! En zo bewaren ze er ongeveer 1 op de 1000. Gelul van een
dronken aardbei want ze kunnen kennelijk gewoon niet digitaal
de discipline opbrengen de ze zichzelf aanmeten door op film te
werken. Heb je de goede software en beheers je die dan kun je
tegenwoordig ver over de filmkwaliteit van vroeger heen. Maar
goed, niemand heeft de wijsheid in pacht en ieder zijn meug.
Nog zo’n leuke: schiet fijn op film X vanwege de kleuren of het
contrast. En dan laten ontwikkelen in plaats van zelf doen en
scannen waarbij de kleuren zonder colormanagement door de
diverse apparaten worden gejaagd. Wat een stumpers... Zo zoetjes aan kom ik weer in de buurt van het station waar ik een bende
schoolkinderen tegenkom. De kleintjes zien er vooral geweldig
uit, ik denk dat ze een jaar of 7 zijn. Maar wanneer ze mijn camera zien spatten ze als een vuurpijl uit elkaar en verdwijnen ze
spoorloos in de drukte. Dan valt mijn oog op een man die collecteert voor de slachtoffers van Fukushima. Hij loopt met een handtekeningenlijst en een kartonnen collectebus. Ja van karton... en
iedere donor vertrouwd dat en iedere omstander blijft daar gewoon van af.
De honger slaat toe, ik haal dus nog maar eens een keer een bak
sushi en op mijn kamer bij mijn laptop maak ik die soldaat terwijl
ik Dimphy via Skype bijklets. Nog een keer de straat op om in de
spits de laatste foto’s te maken. Morgenochtend moet ik om een
uur of 7 opstaan want de trein missen is geen optie. Mijn eerste
gang is dus naar de informatiebalie van de spoorwegen en ze
leggen uit waar ik moet zijn. Dat klinkt als lopen en nog een aardig eindje ook dus de wekker wordt vastgeschroefd op 7 uur.
Ik schiet mijn laatste platen want de vermoeidheid begint te komen evenals aanvullende honger. Sushi is lekker en gezond maar
het lost direct op in je maag en fuji is het. Maar geen nood, er
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moeten nog wat contanten worden verstookt en
dus is McDonalds de eerstvolgende op de route. Tegen acht uur besluit ik een pauze in te lassen en ga weer naar het hotel. Onderweg maak
ik de Suicacard leeg door nog wat flesjes drinken uit de automaat te vissen. Handig systeem,
waarom leeft Nederland electronisch gezien nog
steeds in het stenentijdperk?
Eerst alle beelden geback-upped op mijn laptop
zoals bij iedere keer wanneer ik terugkom op
mijn kamer. Maar dan ben ik het zat, ik ben moe
en morgen word een lange dag. Mijzelf goed
kennende zal ik geen oog dicht doen onderweg,
misschien hier en daar een hazeslaapje maar
dat is het dan wel. Na op mijn gemak wat foto’s
te hebben weggegooid en nog wat FaceBook
gewauwel heb ik mijn koffer op het bed gegooid
en alles herverdeeld voor de terugreis wat onder
andere inhoud dat de geheugenkaartjes met de
opnamen in mijn broekzak komen en een lege in
de camera. Alles klaar, licht uit. Oyasumi nasai.
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DAG ACHT, 25 UUR EN RUIM 10.000 KM.

De laatste dag. Ik moet nog steeds een paar kadootjes scoren en
heb mijn hoop gevestigd op luchthaven Narita. De wekker gaat
om 7 uur en daarmee is de laatste dag een feit. Uit de koelkast
komt de proviand tevoorschijn en verdwijnt in mijn rugzak. Ik
inspecteer met een doublecheck mijn kamer op mijn eigendommen en dan begint zoals Confusius al zei elke grote reis met de
eerste stap.

Bij de receptie meld ik me af en lever mijn cardkey in. De rekening was al vanuit Nederland vooruit betaald en met de karakteristieke buiging word ik bedankt voor de klandizie en een goede
reis terug gewenst. Dan de roltrap op naar de straat en voor de
laatste keer rechtsaf naar het station waar ik door de electronische poortjes verdwijn door de speciale kaart voor de Narita Express erdoor te halen. Naar de eerste verdieping, perron een stukje aflopen naar de lift en naar de derde verdieping. dan een
enorm lange gang met wat winkeltjes waar ik weer wat cash kwijtraak aan broodjes. De gang is zelfs voorzien van roltrottoirs en
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het perron voor de Narita Express staat aangegeven. Maar in welke richting, heen of terug? Ik
besluit het maar te volgen. Dan blijkt dat er maar
een mogelijkheid is en dat is richting Narita, wel
zo logisch natuurlijk... en ik kom weer uit op de
plaats waar ik aankwam: de new south
entrance. Dit station verbaast mij opnieuw met
zijn afmetingen en zijn vernuftig ontwerp tussen
alle omringende gebouwen in. Ik reis wederom
1e klas in deze trein en moet wagon 12 hebben.
Ik kom dus uit op een desolaat deel van het perron waar een electronisch bord aangeeft wat de
eerstvolgende trein wordt en waar op de grond
een plakkaat ligt dat aangeeft dat daar wagon
nummer 12 zal stoppen. Het is Japan dus geloof
het maar. En inderdaad, om praktisch precies
08.08 uur stopt de deur van wagon 12 exact
voor mijn neus. Mijn wagon heeft slechts twee
andere passagiers en ik hou mijn bagage dus
bij mij in plaats van het in een van de rekken te
plaatsen. Vanuit de trein is het weer een uur
sightseeing tour wat eigenlijk wel heel leuk is
want had ik Haneda als luchthaven gehad dan
had ik dit moeten missen en op de informatieschermen verschijnt
van alles en nog wat over de luchthaven en de vluchten. Het is
onvoorstelbaar hoe ver de voorsteden van Tokyo zich uitstrekken.
Pas na een goeie drie kwartier houd de bebouwing op en is er
wat vrij landschap te zien voordat Narita in zicht komt. Op de
luchthaven verloopt alles gladjes hoewel ik een schier eindeloze
reeks roltrappen op moet om bij de vertrekhal en de incheckbalies te komen. Aangezien ik nog steeds kadootjes mis ga ik meteen door de security en op jacht naar winkeltjes. En dan kom je
er achter hoe groot Narita is. In het eerste winkeltje hebben ze
weliswaar nog niet alles maar ik ben wat verder: flesseopeners in
de vorm van de TokyoTower en een setje eetstokjes voor 4 personen en twee Yukata’s wat een soort kimono is. Maar nog niet alles
en zeker nog steeds geen patch om op mijn tas te naaien. Zoeken zoeken zoeken in alle gaten en alle hoeken en ik kom uiteindelijk ongeveer een half uur later helemaal aan de andere kant
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van de terminal in een klein winkeltje tegen wat ik zoek: eetstokjes voor mijn kids en DE PATCH! Pffff... iedereen heeft wat, op de
valreep, bijna letterlijk ook nog ware het niet dat ik nu nog terug
moet naar mijn eigen gate, nummer 17, zeker 20 minuten verder.
Op het moment dat ik bij mijn gate kom vertrekt net de 747-400
van de KLM op gate 18 naar Amsterdam.
Ik loos mijn laatste muntjes in een drankautomaat en klok nog
even snel een plons naar binnen voordat ik aan boord ga van de
777-300ER van Air France naar Parijs Charles de Gaulle. Voor het
eerst zit ik bijna helemaal achterin en tot mijn verbazing zit er iemand in mijn stoel. “Ik zoek wel een andere stoel voor u” hoor ik
een steward tegen mij zeggen. Ikdachuteffenie... Ik heb die stoel
speciaal uitgezocht vanwege de ruimte en die tante zout maar
mooi op! Konnichiwa en Sayonara! Ik zit graag aan het gangpad
omdat ik dan makkelijk bij mijn tas kan dus het liefste heb ik of
ruimte naast mij of voor mij zoals op de heenreis. Maar het raampje lokt ook alleen zijn er geen plaatsen met maar 1 stoel. En deze kist zit stampesvol dus schipperen met een verlaten stoel is er
ook niet bij. Omdat ik achterin zit is het opstijgen weer een nieuwe ervaring. V-one, rotate... Eerst zak je een meter of drie naar
beneden om vervolgens V-two, take-off... de weg omhoog in te
zetten. En dan zakt Japan onder mij weg, een gat achterlatend in
zowel de lucht als in mijn hart. Het land van respect, veiligheid,
mooie mensen, aardbevingen en de rijzende zon. Je houdt er
van of het maakt je knetterleip, er is geen middenweg. Een ding
weet ik nu zeker: dit zal niet mijn laatste start van Japanse bodem zijn.
De vrouw waar ik naast kom te zitten is stil
maar zeer vriendelijk en na een goed uur vliegen stelt ze voor om van stoel te ruilen. Een
goed plan al kan ik er niet meer onbeperkt
uitlopen.
De bergen van Zuid-Oost Siberië komen
weer voorbij en naast mij zie ik in de ondergaande zon de contrail van de stuurboordmotor roze oplichten waardoor ik mij pas
echt realiseer hoever naar achteren ik zit.
43

Wanneer we de poolnacht invliegen en er niet
veel meer is te zien zoek ik in mijn entertainmentscherm een film op. Het wordt “Cowboys
en Aliens” met Daniel Craig en Olivia Wilde. Tijdens de vlucht maak ik foto’s van het vluchtinformatiesysteem om later na te kunnen gaan wat
precies mijn route was.
Op gegeven moment komen we de poolnacht weer uit wat een
vreemde belevenis is want je vliegt het daglicht tegemoet terwijl
er een soort zwarte muur achter je blijft, heel anders dan het verlaten van de nacht over een lengtegraad. We vliegen op dat moment over Finland waar het schemert, ook al een vreemde gewaarwording want het is net 4 uur geweest in locale tijd gemeten.
Het wordt nu rap lichter en natuurlijk weer veel wolken... maar
hier en daar toch wel een gaatje zodat er toch wat te zien is. Het
eten is dan een welkome afwisseling en naar mate we Parijs naderen word het wolkendek alleen maar dichter. Dan na bijna elf
en een half uur beginnen de wolken dichterbij te komen en duiken we de regen in. Eenmaal onder de dikke wattenmassa is het
land weer te zien als een grote troosteloze grauwgroene schimmeldeken op een vergeten boterham met kaas.
De triple seven is door de wind en de regen een speelbal van de
natuur en land op haar linker hoofdlandingsgestel en met een
lichte stuitering komt dan ook het rechterdeel weer op de begane
grond. Ronduit slordig maar het is slecht weer en misschien was
er wel een kleine microburst die de linkervleugel het eerste tegen
het beton smakte zonder dat dat de bedoeling was.
Parijs... Lutetia...
Rijmt op doorreis...
Het is me nog steeds niet gegeven om er in terecht te komen. Altijd met de auto er half/half doorheen, met een vliegtuig overheen, met de Thalys
via Gare du Nord of met een vliegtuigoverstap via
De Gaulle... op een of andere manier krijg ik maar
geen sleutel tot dat-dorp-met-die-uitkijktoren, Crazy Horse en croissantjes...
De immigratie lijkt uren te duren en ik meld me
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vast even bij het thuisfront dat ik weer op de grond sta. Via de telefoon... het kreng doet het hier tenminste weer. Dan via de uitgang weer naar de ingang van het Schengengedeelte. Een
mooie terminal maar weinig winkeltjes en de barretjes/eetgelegenheden zijn D U U R. Jesus F. Christ. niet normaal zeg!!! Dit zijn
prijzen waarvoor de blingblingbarren op de kade van St. Tropez
niet onderdoen. Ik heb echter wel trek want vliegtuigmaaltijden
komen uit de keukens van Madurodam en schieten niet echt op
dus koffie met een punt appeltaart en een flesje cola met een zak
M&M’s beroven mij van een schandalig bedrag en met een zuur
gevoel loop ik richting mijn gate. Op de kosten van deze trip is
dit natuurlijk niets maar ik krijg ook bijna niets en daarvan zakt, in
ieder geval mijn, humeur af als een ouwe onderbroek en daar
heb ik op een reis als deze een vliegende hekel aan.
De 737-800 van de KLM op de vlucht naar Amsterdam is wel geinig maar kwalificeer ik niet als vliegtuig maar als stadsbus. Wat
een interieur zeg. Vergeleken met die triple seven lijken dit wel
budgetstoelen van de opruimingsafdeling van Ikea. Zelfs de
A319 waarmee ik naar Liverpool vloog zag er beter uit en het
kwartje valt nu dat ik dit aan het schrijven ben waarom Airbus
zo’n onwaarschijnlijk dik orderboek heeft voor de 320-family en
Boeing het nakijken heeft gehad in 2011.
De vlucht naar Amsterdam duurt maar een krappe drie kwartier
en er is dan ook maar net tijd voor een bakkie koffie wat nog net
niet met een dikke ontstopper, alsof je rijp bent voor een Foie
Gras productie, door je strot wordt geperst. Eindelijk wel boven
Nederland eens een heldere lucht en Hoek van Holland en de
kustlijn zijn prachtig te zien en IJmuiden is de as waar we omheen draaien voor een landing op de Zwanenburgbaan. Via de zuidelijke taxibanen komen we
dan op de D-pier binnen. Het zit er op. Terug in
Nederland. De treinrit diskwalificeert en tel ik
niet mee. In de trein krijg ik een heftige bloedneus die maar niet te stelpen is wat me vertelt
dat het mijn bloeddruk niet goed zit. En dan om
23.44 sta ik op Helmond waar even later de kleine Clio het stationsplein opdraait en ik verwelkomt word door drie blije mensen.
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Om twee minuten na middernacht sta ik in de
huiskamer de kadootjes te pakken. Er is toch niemand die meteen kan gaan slapen. De muts
voor Ennia is een daverend succes en de oorbellen en de Swarovski-achtige Kitty eveneens. De
Yukata word met gejuich ontvangen en nadat
we nog wat hebben gedronken moet er toch
nog maar worden geslapen.
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EPILOOG

Japan...
Ik ben nu ruim 8 weken thuis en ik kom er achter dat ik Japan in mijn hart gesloten heb. Dit
was een eerste bezoek en daar zal het niet bij
blijven. Een heel bijzondere ervaring. Het zijn
bijzonder aimabele mensen die na de tweede
wereldoorlog het geweld lijken te hebben afgezworen. Ze hebben stijl. In ieder geval al die
mensen die ik over de Shibuya-crossing heb
zien lopen. En dat waren er een paar. In al die
uren die ik daar heb doorgebracht moet ik er
een kleine miljoen hebben gezien. Een drukke
en toch verbazingwekkend rustige massa...

De workshop, het doel, was een wake-up call.
Leuke mensen van over de hele wereld ontmoet
en allemaal gepassioneerde fotografen. Een
heerlijkheid om een weekend met die mensen op
te trekken. Ik kom er achter dat mijn camera nog
wel gaat maar dat mijn trouwe 24-70/2,8 dit niet
trekt. Leica M9 met een Summicron of iets van
dat caliber is wat op het gebied van straatfotografie heer en meester is. Ik kan mij dat niet veroorloven maar dat wil ik ook niet. Straatfotografie
is waanzinnig gaaf maar ik ben een allrounder
pur sang. Nergens echt goed in maar wel van alle markten thuis en ik geniet van de platen die ik
schiet en dat... is belangrijk! Puristen kunnen er
niets mee maar dat is vooral hun probleem. Uiteindelijk gaat het om het beeld en een van hen
hamerde er maar op dat hoe die foto tot stand
was gekomen niet boeide maar vervolgens wel
flippen als ik vertel dat ik storende element verwijder uit een plaat. Wat wil hij nou... Ik heb dan ook
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niet onder stoelen of banken gestoken wat ik van
hem vond en hem uit mijn vriendenlijst verwijderd, aan dat soort mensen heb ik niks. Deze
straatstijl kan ik heel goed combineren met mijn
eigen stijl en dat is precies wat mijn doelstelling
werd toen ik er achter kwam hoe rigide veel van
deze fotografen in hun hobby zitten. Nu is het
wachten op de Alpha 99 en een Zeiss 35 mm
voor full-frame.
Ik haat kou en zodra de temperatuur weer wat
omhoog gaat ga ik zeker straatfotografie doen.
En dat moet ook want ik wil werk hebben verzameld wanneer ik aan de volgende workshop
mee ga doen in mei wanneer Eric naar Amsterdam komt. Mijn inschrijving is al rond.
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