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Het dagelijks leven
op Okinawa wordt
bijgekleurd door al
die Yankees die er

zijn achtergebleven.
‘Westers is cool.’

Tegelijkertijd is de
t ra d i t i o n e l e

voorvaderenverering
springlevend. Door
Eric van den Berg

Altijd de oorlog. De
Okinawan zullen
zeggen dat het hún
oorlog niet eens
was, maar die van
Japan

Hoe & wat

>reizen Okinawa, Japan

Videoverslag
Oud in Okinawa
w w w. v k . t v
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D
e betovergrootvader
ziet de zon ondergaan
in de Oost-Chinese Zee.
Hij geniet nog elke dag
van het azuurblauwe

water, van de schepen die opsto-
men naar de hoofdstad Naha, van
de zeker 80-jarige vrouw die zee-
wier uit het water schept en met
een volle bak op haar rug terug het
strand op schuifelt.

De voorvader, rustend in zijn
tuinhuisformaat graf aan kustweg
58, denkt niet: hee, wat is die
vrouw oud. Nee, de voorvader
denkt: die vrouw is nog jong, nog
zó jong. Haar tijd komt nog.

Dat is wat de senzo suhai, het tra-
ditionele geloof van Okinawa, ver-
telt: de voorvaderen waken over u.

Rijen graven, soms in een vorm
die een baarmoeder moet verbeel-
den, bekleden de heuvels van het
Japanse eiland. Elk jaar, op de vijf-
tiende dag na de derde nieuwe
maan, komen families samen bij
de tombes, om te eten en te drin-
ken, om de familiebanden te ver-
stevigen. Om de vorige generaties
te eren.

De voorvaderen liggen door-
gaans op A-locaties. Met uitzicht
op het water dat de 160 eilanden
van Okinawa omringt. Van de ene
kant kwamen de Chinezen aanzei-
len om handel te drijven; aan de
andere kant arriveerden eeuwen
later de Japanners, die het konink-
rijk opeisten; van boven kwamen
aan het eind van de laatste oorlog

de Amerikanen, die het eiland
bombardeerden. En zij bleven.

Het is het lot, zeggen de Okina-
wan, het is nu eenmaal zo.

Liever op zoek naar verbroede-
ring en vriendschap. Toen de eilan-
dengroep nog een koninkrijk was,
tijdens de Ryukyu-dynastie (1429-
1879), was iedereen schatplichtig
aan China. Daar kon de bevolking
mee leven. Toen Sho Tai, de laatste
koning, uit zijn paleis werd ge-
jaagd, werd Okinawa de zuidelijk-
ste prefectuur van Japan. Dat
moest dan maar. Het leven ligt niet
achter ons, maar voor ons.

En zo leven de Okinawan nu op
het hoofdeiland zij aan zij met de
Amerikanen – zeker 35 duizend sol-
daten plus aanhang. Het Ameri-

kaanse leger zit hier sinds 1945,
sinds de Slag om Okinawa. Tijdens
dat gevecht werden 150 duizend
burgers gedood, eenderde van de
toenmalige eilandbevolking. Plus
nog eens 70 duizend soldaten uit
het Japanse leger. Het was een tetsu
no ame, kunnen de oudsten nog
navertellen, een regen van staal.

Japan kreeg Okinawa in 1972 te-
rug. Maar het Amerikaanse leger
bleef. Nog steeds is 20 procent van
het eiland ‘geleast’ aan de VS: zo
heeft Naha ook een militaire ha-
ven, en is Kadena Airbase de groot-
ste VS-luchtmachtbasis in Zuid-
Oost Azië. Op drukke dagen stijgen
hier 200 vliegtuigen op.

Het is een uitje voor de Okina-
wan op de vrije zaterdag en een at-
tractie voor de vier miljoen toeris-
ten van het Japanse ‘vasteland’ die
hier jaarlijks vakantie komen vie-
ren. Picknicken aan een tafel op
het Observatiedek, of in de Sky
Lounge Kadena, met uitzicht over
53 vierkante kilometer Amerika:
een vliegveld met twintigduizend
man personeel, en twee start-en
landingsbanen van 4 kilometer
lang. Voor de oorlog was dit het
vliegveld van het Keizerlijk Leger,
nu mag in noodgevallen de Space
Shuttle hier landen.

Achter de hoge muur liggen 18
holes-golfbanen, zitten vestigin-
gen van Starbucks Coffee, staan
benzinestations met goedkope
benzine. Eén keer per jaar is het
open dag, mogen de Okinawan
naar de oorlogsvliegtuigen kijken,
één keer per jaar is het Kadena Air
Base Carnaval, één keer per jaar
loopt de Okinawa Marathon over
een randje van het terrein, en twee
keer per jaar rekruteert het leger
onder de bevolking kantoorperso-

neel, brandweerlieden en ver-
pleegsters.

‘Werken op de basis is populair’,
zegt Yukari Marsh, lerares Engels,
tolk en gids. ‘Het betaalt goed, de
jongeren leren er Engels.’

Waar ze ook goed Engels leren:
in Okinawa City, officieus de Ame-
rikaanse hoofdstad van het eiland
en een van de vele stedelijke con-
glomeraten die het groen van het
eiland in de verdrukking hebben
gebracht. Hier vind je jonge Okina-
wan in restaurants, disco’s en bars.
Iets minder vriendelijk dan elders
op het eiland, maar dat komt mis-
schien omdat ze enkel gasten voor
zich hebben die een Y op de num-
merplaat van hun auto hebben
staan: Yankee. Drankje in de First
Chance Saloon, Roud 69 of Side
Door: ‘Dat is dan 4 dollar. Wat? Yo u
have Japanese money?’ Er is een
pooltafel, het bier heet Coors en
Bud Light; een hotdog aan de Gate
2-straat, de straat naar ingang 2
van de basis, kost 3 dollar of 300
yen.

‘Westers is cool’, zegt Yukari. ‘Of
het nu een broek is of een videore-
corder, iedereen wil alles hebben.’
De yard sales en garage sales zijn in
trek, en ook de vlooienmarkten op
de parkeerplaatsen van de legerba-
ses. Zo recyclet Okinawa yankee-
spullen. Niks nieuws: al direct na
de Tweede Wereldoorlog verza-
melde de bevolking Coca-Colafles-
jes die de militairen her en der ach-
terlieten. Glasblazers overleefden
ermee.

Okinawa is altijd een van de
minst welvarende prefecturen van
Japan gebleven. Heeft een gezin in
Japan gemiddeld een jaarinko-
men van 3,7 miljoen yen (23 dui-
zend euro), op Okinawa blijft een

gezin steken op 2,2 miljoen (14 dui-
zend euro). Verdiend met suiker-
riet, in de visserij, maar tegen-
woordig vooral met het toerisme.
Japanners (en ook Taiwanezen, Ko-
reanen en Chinezen) komen naar
de kleinere eilanden voor de zon
en de idyllische lagunes, en naar
het hoofdeiland voor een van de
dertig luxehotels aan de Onna-
kust en – het is nu eenmaal zo – het
verleden.

Terug naar de 13de eeuw, toen
een van de aji’s, de lokale heersers,
het Nakijin Kasteel nog bewoonde,
waar nu het volgebouwde eiland
plots weer groen lijkt, waar de
man van het kraampje een be-
kertje suikerrietlimonade cadeau
doet. Terug naar de 15de eeuw, naar
het huis van de rijke Nakamura-fa-
milie, waar de muur voor de in-
gang nog steeds de kwade geesten
buiten houdt en de hoge bomen
nog steeds de tyfoons weren.

En terug naar de realiteit: het
Shuri Kasteel, waarin de Ryukyu-
koningen hun hof hielden en nu
de regering zetelt, dateert uit 1992.
De topattractie van het eiland is
een complete replica. Het hoofd-
gebouw, gemodelleerd naar de Hal
van de Keizerlijke Vrede in Peking,
stond hier vermoedelijk al in de
14de eeuw, maar is al vier keer vol-
ledig verwoest. De laatste keer in
de Tweede Wereldoorlog, toen de
Amerikanen het complex bombar-
deerden: het hoofdkwartier van de
Japanners zat in de kelder.

Altijd de oorlog. De Okinawan
zullen zeggen dat het hún oorlog
niet eens was, maar die van Japan,
dat welbeschouwd de eilanden
ook maar had ingelijfd. Overal de
oorlog. Er zijn 232 duizend doden
te betreuren, zien we nergens zo

duidelijk als in het kolossale Peace
Memorial Park aan de zuidkust
van het eiland, op de plek waar de
Amerikanen aan land kwamen in
maart 1945. Hier zijn alle namen
gegraveerd in eindeloze rijen gra-
nieten muren. Inclusief die van de
twaalfduizend omgekomen Ame-
rikaanse soldaten, want de Okina-
wan herdenken hier álle slachtof-
fers.

Het is geen oorlogs-monument
maar een vredes-monument. En
een paar kilometer verderop is er
ook een monument van verdriet;
in het Himeyuri-museum is Het
Lot het moeilijkst te accepteren.
Hier worden de 222 schoolmeisjes
en 18 leraressen herdacht die te
werk werden gesteld door het Ja-
panse leger. Ze moesten aan de
slag als verpleegster. Toen de ne-
derlaag zich aftekende, werden ze
midden in gevechtsgebied achter-
gelaten. Ze kwamen om bij gas- of
mortieraanvallen door de Ameri-
kanen, pleegden zelfmoord, of ver-

Tot de tijd komt

Links: Ogimi aan de kust van Okinawa,
oude vrouw komt terug van haar werk:
zeewier verzamelen. Onder: de Memo-
rial Walls met de namen van 232 dui-
zend slachtoffers van de Slag om Oki-
nawa (1945). Rechts: toeristen worden
gefotografeerd door reisleidster bij
Manza-mo, uitzichtpunt op het hoofd-
eiland. Daaronder een beeld in de Oki-
nawa Peace Hall (Memorial Park)
Fo t o ’s Eric van den Berg
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Reis
Japan Airlines vliegt vanuit Amster-
dam op Tokio, reken op ruim 1100
euro (incl. belastingen). Zie
www.nl.jal.com, tel. 020-3050075.
Of via Jaltour, www.jaltour.nl, tel.
020-5709810. Een retourvlucht
naar Tokio-Naha, de hoofdstad van
Okinawa, komt op zo’n 240 euro
(incl.). Wie het hoofdeiland wil
rondtoeren, kan het best een auto
huren.

Oorlog
De monumenten in het zuiden van
het hoofdeiland zijn een must. Ga
naar het Peace Memorial Park: op
lange muren staan de namen van
alle slachtoffers van de Slag om
Okinawa.
Ook het museum (entree 300 yen,

1,80 euro) is indrukwekkend.
Zo mogelijk nog beklemmender is
het Himeyuri-museum, waar onder
meer foto’s hangen van 219 gere-
kruteerde schoolmeisjes en lera-
ressen die zijn omgekomen in de
o o r l o g.

Kastelen
Drukst bezochte attractie is het
Shuri Kasteel, aan de rand van
Naha. Dit was het hart van het
Ryukyu-koninkrijk. Compleet nage-
bouwd. Entree 800 yen (5 euro).
Rustiger, ouder en prachtig gelegen
is het Nakijin Kasteel, op het schier-
eiland bij Nago. Entree 400 yen
(2,50 euro).

Markt
Ook als je niets hoeft te kopen: ga

naar de markt in Naha aan de Ko-
kusai-straat, de grote winkelstraat.
Kijk je ogen uit: vissen die je nog
nooit hebt gezien.

Eten
Voor een bijzonder maal: Emi’s
Shop in het dorp Ogimi. Emi kookt
volgens het ‘Lang Leven’- p r i n c i p e.
Onder andere door deze manier
van eten worden de inwoners van
het dorp erg oud. Wie meer wil we-
ten, kan ‘The Okinawa Program’ l e-
zen van Bradley J. Wilcox e.a..
Ander hoogtepuntje: de soba, een
speciale noodlesoep, bij Kishimoto.
Tussen Nago en het Nakijin Kasteel.
Japanners komen speciaal voor dit
wegrestaurant overvliegen. Neem
die met varkensvlees, echt.

Geld
Let op: pinnen met een Nederland-
se bankpas (Maestro/Cirrus) is een
probleem. Ga in Naha direct naar
het postkantoor, waar een ATM
staat die wel geschikt is. Credit
cards worden op veel plekken ge-
accepteerd. 100 yen = 0,62 euro.

Ko s t e n
Het is (inmiddels) een fabeltje dat
Japan onbetaalbaar is. De prijzen
van eten en drinken op Okinawa lig-
gen iets boven die in Nederland.

Informatie
Japan National Tourist Organizati-
on, www.jnto.go.jp.

scholen zich in groepjes in natte,
donkere grotten en verhonger-
den.

‘Het was zo stil dat je een speld
kon horen vallen’, schrijft een toen
16-jarig meisje in een getuigenis,
een van de 21 overlevenden. ‘Dus
als je niet langer de stem van ie-
mand hoorde, wist je dat ze dood
was. De ene na de andere stem ver-
dween. Eerst Chinen, toen Hama-
moto, Ishikawa, Kanda en Higa.
Natuurlijk kon je niet precies we-
ten wíe doodging of wanneer. Ha-
mamoto en Chinen waren al ge-
wond in hun gezicht, die konden
sowieso niet meer praten.’

Denk dan nog maar eens als je
buiten staat: het leven ligt vóór
ons.

Het leven dient gevierd.
‘Het is de kracht van de mensen

hier: the spirit of life. Velen waren
vroeger arm, dat zullen ze niet ver-
geten. Ze waarderen alles’, meent
Emi van Emi’s Shop, een restau-
rant in het dorpje Ogimi. ‘Ik heb
klanten van 98 en 99 jaar oud. Als
ik aan het koken ben, hoor ik wie
er in de verte aan komt lopen, zo
luid en druk zijn ze aan het pra-
ten.’

Zelf is Emi pas 50, veel van haar
gasten zijn de 70 en zelfs de 80 al
ver gepasseerd. Worden de Okina-
wan gemiddeld al ouder dan de
rest van Japan, Ogimi, in het noor-
den, is het dorp met gemiddeld de
oudste inwoners ter wereld. Van
de 3500 mensen is 40 procent ou-
der dan 60 jaar, 12 vrouwen zijn bo-
ven de 100. Ogimi is daarmee ge-
kroond tot het Lang Leven Dorp.

Wat het geheim is? Het ant-
woord is niet eenduidig. Het kli-
maat is mild, dat is één. En het eten
gezond. Emi volgt de traditie en

kookt in haar restaurant Longevity
Fo o d : ze gebruikt enkel lokaal ver-
bouwde producten, grilt de blau-
we vis niet maar kookt hem heel
kort om ‘al het goede’ er in te hou-
den, en kookt het varkensvlees
juist weer heel lang om het vet er-
uit te krijgen. ‘Je moet van alles een
beetje eten, dat is het belangrijk-
ste. Het gaat om de balans.’

Als je écht oud wilt worden,
moet je ook je eigen groenten
plukken of rapen, zelf bereiden, en
eventueel zelf verkopen op de
markt. ‘Het woord pensioen be-
staat niet. En het gemeenschaps-
gevoel is sterk’, zeg Emi. ‘De oude-
ren gaan ’s ochtends niet in hun
eentje thee drinken, ze gaan naar
de buren. De volgende dag komt
de buurvrouw bij jou.’

Actief blijven, zonder stress. Tot
de tijd komt. En degenen die je
voorgingen blijven vereren. Bij
hun graf aan kustweg 58, gezellig
met een picknickmand erbij.
Mochten de voorvaderen je op je
90ste uitnodigen in de hemel, zo
staat op een steen in het dorp,
vraag dan of ze geduld hebben tot-
dat je 100 bent. En dan kun je het in
overweging nemen. ■


