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HOKÜSAI'S BOEKJES.
Heldengeschiedenissen.
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De 184 deeltjes, nu tentoongesteld, zijn Asakusa.een district van Yedo,bij gelegenheid
te veideelen in drie hoofdgroepen: 1. Pren- van een markt van regenmantels, van bamtenboekjes van verschillenden aard (ge- boegras gevlochten. Want evenals oudtijds
zichten van Yedo, landschappen, planten en onze kerken, zijn in Japan de tempels de plaatdieren, schetsen uit het dagelijksch leven, sen rondom welke marktenen kermissen den
als v. de Mangwa, leerboeken, versierings- bezoekers allerlei nut en vermaak bieden.
voorbeelden en architectuur): 2. Geïllus- Dit boekje blijkt ook de prent van de aan-

