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Onrust in de wereld van de vlietende schoonheid, of beter gezegd, schoonheden, want in 
Kabukichō werd in maart de eerste demonstratie van kyaba-jo (medewerker in een hostess bar) 
georganiseerd door de in december opgerichte vakbond voor deze beroepsgroep Cabauni   (http://
ameblo.jp/cabauni/). 190 mensen waren op de been in Kabukichō en vroegen (paraderend?) 
aandacht voor de slechte werksituatie in hun industrie: sekuhara, achterstallig loon, boetes voor 
te laat op het werk komen, etc. Hoewel, achteraf bleek dat er slechts enkele kyaba-jo meeliepen 
en voor de rest eigenlijk alleen sympathisanten (klanten van deze etablissementen?).
 Kabukichō had overigens de reputatie van sin city van Tokyo, totdat enkele jaren geleden 
de huidige gouverneur van Tokyo, Ishihara Shintarō, de wijk heeft laten schoonvegen (en 
daarmee vele van de criminele elementen naar de omliggende wijken heeft verjaagd). Ook nu is 
het nog de plek om yakuza, prostituees, slechte gemanierde buitenlanders en verwaterde dames 
in waterholes met twee of drie krukjes in een plek tegen te komen. De mafia is ook onrustig, want 
er zijn bewegingen om een lucratieve inkomstenbron uit de illegaliteit weg te nemen: gokken. 
Gokken is illegaal in Japan. Althans, paardenrennen, wielrennen en bootraces zijn toegestaan, 
omdat zij het algemeen welzijn tot doel zouden hebben. Daarnaast wordt de mogelijkheid om de 
duizenden pachinko-balletjes om te wisselen in geld (weliswaar via de fiches die je er aanvankelijk 
voor krijgt) door de politie gedoogd. Kortom, ondanks dat gokken illegaal is, heeft de gemiddelde 
Japanner legio mogelijkheden om zijn zuurverdiende yen kwijt te raken. En binnenkort wordt 
daar nog een legale mogelijkheid aan toegevoegd, namelijk casino’s! Gouverneur Ishihara liet 
een aantal jaren geleden al een proefballonnetje op om er een te stichten in de wijk Ōdaiba, maar 
moest het idee laten varen door de torenhoge wettelijke obstakels. Gouverneur Hashimoto Tōru 
van Osaka is afgelopen jaar een paar keer naar Singapore geweest om kennis te nemen van de 
goksituatie aldaar en enkele weken geleden heeft de flamboyante gouverneur van Chiba, Morita 
Kensaku bijgenaamd ‘Mori-ken’ (groot fan van pachinko overigens), laten weten, dat hij in zijn 
prefectuur graag een casino wil realiseren. Hij is blijkbaar nog niet van de schok bekomen, dat 
de huidige Minister van Land, Infrastructuur, Transport en Toerisme, Maehara Seiji, heeft laten 
weten dat hij Haneda (in Tokyo) wil veranderen in een 24-uurs hub vliegveld. In Chiba hoopt 
men nu via Narita, dat andere internationale vliegveld, de reizigers naar het casino te dirigeren, 
alwaar zij met hun geld de uitgedunde kas van Chiba zullen spekken. Er is inmiddels ook al 
een werkgroep van parlementsleden opgericht die een wetsvoorstel gaan voorbereiden om het 
oprichten van casino’s mogelijk te maken. Omdat er dan wellicht problemen zullen komen met 
pachinko-uitbaters ziet het ernaar uit dat, als deze wet op de casino’s er doorkomt, pachinko ook 
gelegaliseerd zal worden.
 Het zal echter nog wel even duren voordat een dergelijke wet zal worden doorgevoerd, 
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ondanks de populariteit van gokken onder politici. Er zullen momenteel ongetwijfeld flink 
wat weddenschappen uitstaan op de vraag of minister-president Hatoyama de maand mei zal 
overleven of niet. Het vraagstuk Futenma is op dit moment onvermijdelijk; ieder net besteedt er 
tijd aan en overal wordt er afgeteld naar 31 mei, de datum waarop Hatoyama een oplossing klaar 
moet hebben. Het vraagstuk krijgt ook een steeds persoonlijker gezicht door de demonstraties 
op het eiland Tokunoshima (Prefectuur Kagoshima) waar 60% van de bevolking (16.000 
mensen op 25.000 zielen) bijeenkwam in een demonstratie tegen de plannen om een deel van 
de legerbasis naar dit eiland over te brengen. De verwachtingen waren zo hoog gespannen 
een half jaar geleden toen Hatoyama aantrad, maar daar is bar weinig van over: slechts 25%, 
tegenover 71% aanvankelijk, van de bevolking heeft er nog vertrouwen in. De aanpak van 
het probleem met Futenma is representatief voor de aanpak van alle grote vraagstukken; 
beloftes die niet nagekomen kunnen worden, ruziënde ministers die elkaar tegenspreken en een 
regeringswoordvoerder (Hirano) die in de namiddag moet ontkennen wat hij ’s ochtends heeft 
gezegd. Kortom, veel onrust in Japan dus en de vraag is wie zal het eerst verdwijnen; de sakura 
in Hokkaido of Hatoyama? 
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