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Het is een van de meest gebruikte
woorden in Japan: Kawaii. Spreek uit
met een kirrend stemmetje: Kawa-
jieee!! Het woord betekent schattig,
snoezig, en is gepast in de buurt van
alles wat pluizig, rond, warm, pastel-
kleurig, onschuldig, zoet en speels is.
En dat is veel in Japan. Vergeet de in-
getogenesthetiekvanzen,deverfijnde
weefsels enharmonieuze tuinen.Het
straatbeeldwordt gedomineerddoor
mascottes, roze dranghekken en ser-
veerstersinLolita-outfit.Zelfsdepolitie
enhet legerwillenaaibaar zijn.
Het Japanmuseum SieboldHuis in

Leiden besteedde afgelopen jaren
ruim aandacht aan de schattigheids-
cultuurinJapan.Tot31augustusisdaar
opnieuweenkleinetentoonstellingin-
gericht over mangahelden sinds de
jarenvijftig.TebeginnenmetAstroBoy,
die nog behoorlijk Amerikaans oogt
– de ogen vanBambi enhet hoofd van
BettyBoop – tothet lieve schoolmeisje
Haruhi Suzumiya (2003) dat super-
krachten bezit. Eerst verwierp de
Japanse overheid jeugdcultuur en
J-pop, nu is het een speerpunt van de
CoolJapanStrategie,waarmeehetland
haarimagowiloppoetsen.Uitdatbud-
get isde tentoonstellingbetaald.
‘Het klassieke imago van Japan ver-

koopt niet meer’, zegt Katarzyna
Cwiertka, hoogleraar Modern Japan
aandeuniversiteit van Leiden. Zij gaf
afgelopen zondag een lezing in het
SieboldHuis. ‘Dezakenmanneninhun
donkere pakken worden niet meer
vereerd als moderne samurai, de be-
faamde Japanse verfijning, het zen-
strevennaar harmonie en leegte, zijn
vervangen door... nou dit!’ Cwiertka
laat een foto van een overstekende
Rilakkuma-beer zien, omringd door
bewonderaars. ‘Rilakkuma is ooknog
een luiebeer,heelon-Japans.’
Kawaii is volgensCwiertkadedomi-

nante kracht in de huidige Japanse
productontwikkeling en esthetiek.
Schoolmeisjes omarmden inde jaren
tachtigeensoortsuikerspinnenkitsch
enontwikkeldeneenkinderlijkhand-
schrift. Zijweigerdenop te groeien en

Deze driemangameisjes zorgen voormeer aanmeldingen voor de krijgsmacht.

Japan omarmt jeugdcultuur

Politiemascotte Pipo
geeft agenten in Tokio
sinds 1987 een vriende-
lijker gezicht.

Het eerstemanga-
poppetje Astro
Boy (1952) oogt
nog erg
Amerikaans.

De luie beer Rilakkuma (2003).

zich te voegen naar het lot van de
Japanse vrouw: sloven voorhet gezin.
‘Heel paradoxaal: infantiliseren als
emancipatoire daad.’ Het miljarden-
bedrijf Sanrio, bedenker van Hello
Kitty (1974), zagdieklantenopgroeien
engezinnenvormenenpastehet aan-
bodaan: schattigebroodroosters, lap-
tops, auto’s en condooms. Ook man-
nenenouderenleerdenkawaiiroepen
entoenginghethard.

Bedrijvenintroduceerdenschattige
mascottes,adverteerdenmetzingende
aardbeien of beschilderden hele
jumbojets met Pokémonfiguurtjes.
Elke stad, elke autoriteit, heeft inmid-
dels een eigendansendemascotte. De
politie inTokioruktgraaguitmetPipo-
kun, een fantasieknuffel met grote
orenenscherpeogen. Japansemilitai-
ren dragen op publieksdagen het
olijke hoofd van Prins Augurk. Een

nieuw poppetje, Momoe Kimi, een
mangasoldatemetrozehaar,deedhet
aantalrekrutenmet20procentstijgen.
Van zen naar zuurstokroze kitsch,

Japangangers kunnendaaraan alvast
wennen in het SieboldHuis. Manga-
meisjes,met hunkinderlijke uiterlijk
enlievekarakterspeleneengroterol in
deKawaii-cultuur. Ze zeggen veel over
Japan.Net als deduizendengebruiks-
voorwerpen, kimono’s, opgezette

dieren en prenten die de arts Philipp
Franz von Siebold begin 19de eeuw
meenamendie de rest vanhet grach-
tenpandvulleninLeiden.Daarzijnalle
dinsdagenookworkshopsvoorbezoe-
kers die willen leren tekenen in
mangastijl.

Japanmuseum SieboldHuis,
Rapenburg 19, Leiden, entree
8 euro. sieboldhuis.org

Hello Kitty (1974)
daagt Mickey
Mouse uit als
bekendste teken-
figuur.

Astro Boy,HelloKitty, Pikachu ende luie beer Rilakkumaduiken op in het JapanmuseumSieboldHuis in
Leiden.Opkosten vande Japanse overheid, die een vrolijker en positiever imagonastreeft viamangahelden.
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