
Kyoto in de avond. 
 
 
's Ochtends was tyfoon Malou langs geraasd maar had Kyoto grotendeels met rust 
gelaten behoudens een paar donderklappen en een stevige bui van een uur of drie. Het 
had gelukkig de temperatuur wat vriendelijker gemaakt. Om zes uur moest ik uit eten, en 
wel in een Koreaans BBQ restaurant vlak bij Shinnyodo, een mooie tempel niet ver van 
het Filosofen pad. 
 
Eerder op de dag had ik me geërgerd in het Kyoto National Museum of Modern Art, 
waar een complexe tentoonstelling over de boeiende jaren '50 en '60 te zien was. Het 
ontbrak er aan enige voorlichting in het Engels en toeristen liepen wezenloos langs de 
enorme kunstwerken. Het meisje bij de informatie balie kon er natuurlijk ook niets aan 
doen maar toen ik later met de bevriende kunsthandelaar in zijn auto naar het restaurant 
dit ter sprake bracht, zei hij: 'Japan zit vol mensen achter bureaus die denken dat ze 
werken maar in feite helemaal niets doen'. Een ongemeen krachtige uitspraak, die ik niet 
had verwacht. Maar, hij had gelijk: hoe moeilijk moet het zijn om vier goede Engelse 
zaalteksten te maken over de tentoonstelling…. 
 
Politiek getinte of kritische uitspraken kom je als toerist en ook als frequent bezoekende 
kunsthandelaar niet vaak tegen. Ik heb vele malen geprobeerd om politieke meningen te 
horen te krijgen en dat is me zelden of nooit gelukt. Die avond, aan tafel, na twee bier en 
een bakje sashimi van paardenvlees met rauw ei, knoflook, en ui, vroeg ik aan de Franse 
schoonzoon (ca. 35 jaar) hoe zijn Japanse vrienden denken en praten over politiek, de 
overheid etc. Hij zei kort samengevat het volgende: jongeren zijn niet geïnteresseerd in 
politiek, ze gaan niet of nauwelijks stemmen (stemrecht is in Juni verlaagd naar 18 jaar, 
bij de laatste verkiezingen was de totale opkomst nog geen 53%) en praten er dus ook 
niet over. De reden: er verandert toch niets. Grofweg is de macht sinds de Meiji tijd in 
dezelfde handen. Beter om je neer te leggen bij de situatie en je energie te steken in je 
eigen micro-omgeving en daar zoveel mogelijk uit halen. Af en toe is er activisme, zoals 
rondom de grondwettelijke veranderingen omtrent Japans recht om niet louter zich te 
bewapenen ten behoeve van haar verdediging of over het gebruik van kernenergie, maar 
het percentage jongeren dat daar aan meedoet valt tegen. 
 
Na geroosterde tong, drie soorten rundvlees, en de tweede maag van een koe, wat 
kimchi, een ananasijsje besloot ik terug naar mijn hotel te wandelen, langs Marutamachi, 
langs een paar tempels en het laatste stuk langs de rivier. Het was warm, en de krekels 
waren luidruchtig bezig (overigens moet je in Japan altijd toch even kijken of 
natuurgeluiden in de stad niet uit een speaker komen). Het was verder stil en donker, af 
en toe kwam je een schoolkind tegen die laat met de tas op de rug in uniform op weg 
naar huis was. Er was volstrekte verstilling, geen onrust, geen tekenen van bezorgdheid, 
geen zorg over diefstal, voor gevaar. 



Op zo’n moment reflecteer je over hoe anders het is in Nederland. Wij praten over 
politiek, we schreeuwen, we participeren, hebben een mening en ventileren die. We 
zeggen alles, ook al weten we dat dit een ander schokt of pijn doet, alles moeten we 
kunnen zeggen en we gebruiken dus onze volle politieke en vrijheidsrechten. Maar in 
Nederland is dus wel angst, angst die dus al die onlustgevoelens en ontevredenheid 
voedt. Een meisje van 14 loopt niet om tien over half tien zorgeloos over straat in het 
donker. Soms lijkt het dat de Nederlandse politiek dus alleen maar angst creëert om de 
Nederlander te politiek activeren. De angst maakt de politiek, onvrede maakt de politiek 
en rechtvaardigt de politicus. Is dan de conclusie dat we dan maar net als in Japan de 
politiek gewoon helemaal links moeten laten liggen, te negeren? Ik denk het niet, maar 
dat meisje met die schooltas op haar rug was niet angstig toen ze samen met een 1.96 m 
lange Hollander voor het stoplicht wachtte in het donker. 
 


