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De veertiende tentoonstelling (i September
—i December
1914) brengt een
keuze uit den
rijken schat van
Hok usai's boek-
jes, in het Mu-
seum aanwezig.
liet is in die
boekjes dat zich
's meesters genie
ten volle heeft
ontplooid en zijn
veelzijdige geest
zich in alle rich-
tingen in onbe-
perkte vrijheid
heeft bewogen.
Zijn oneindige
werkkracht deed
een stroom van
beelden vol
schoonheid, hu-
mor en phanta-
sie aan zijn pen-
seel ontvloeien,
en zette gloed
en leven bij aan
tallooze verhalen
uit ouden en
nieuwen tijd.

De 184 deeltjes, nu tentoongesteld, zijn
te veideelen in drie hoofdgroepen: 1. Pren-
tenboekjes van verschillenden aard (ge-
zichten van Yedo, landschappen, planten en
dieren, schetsen uit het dagelijksch leven,
als v. de Mangwa, leerboeken, versierings-
voorbeelden en architectuur): 2. Geïllus-
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HOKÜSAI'S BOEKJES.

treerde romans; Heldengeschiedenissen.
De eerste groep
wordt gevormd
door nr 1—110,
de tweede door
nr in—165, en
de derde door nr
166-184.

Nr 1—-35 om-
vatten veertien
verschillende wer-
ken, waarvan de
A z u m a a s o b i
of ,, Uitstapjes
door Yedo en
omstreken" het
oudste is (1799).
Het bevat vele
plaatjes in zwart-
di uk, en is het
eerste van vier
aan Yedo gewijde
boekjes, van 1799
tot 1804 versche-
nen. Het opge-
slagen prentje
(nr 1) geeft ons
een blik op het ge -
wemel bij den be-
roemden Kwan-
nontempel in

Asakusa.een district van Yedo,bij gelegenheid
van een markt van regenmantels, van bam-
boegras gevlochten. Want evenals oudtijds
onze kerken, zijn in Japan de tempels de plaat-
sen rondom welke marktenen kermissen den
bezoekers allerlei nut en vermaak bieden.
Dit boekje blijkt ook de prent van de aan-

l 'KENT T I T DE HOKl 'SAI G W A S H I K I , DOOR I IOKl 'SAI .



i8o JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN IN HET RIJKS ETHN. MUSEUM.

gegaapte Hollanders te bevatten, bij de be-
schrijving der vorige tentoonstelling als losse
plaat weergegeven.

Nr 2—6 zijn prentjes uit het ééndeelige
Sa rit a i g w a f u , „Boek over het schil-
deren in drie stijlen", waarvan het museum
zeven exemplaren bezit. Het. groote verschil
tusschen den ouderen, mooieren druk (1816,
nr 2 —4) en den
nieuweren (nr 5
—6) is bij deze
prentjes wel te
zien, doch springt
bij andere plaat-
jes uit hetzelfde
boek nog veel
meer in 't oog.
Er is in die
boekjes vannicu-
weren druk vaak
een stuitende
hardheid van
kleur en lijn, die
ons kil op het lijf
valt na de be-
schouwing van
wat Hokusai oor
spronkelijk gaf.
Wat de kleuren
van dit werk be-
treft, die zijn,
als vaak bij
dezen meester,
naast zwart en
wit slechts grijs
en vleeschkleur,
waardoor een
wondervolle fijn-
heid is verkregen.
Naast grappige

NR 4 1 . HUDDHISTISCHE

I'RF.NT UIT DE MANGWA

menschen en godenfiguren
(de zeven geluksgoden, hier niet tentoon-
gesteld) geeft dit boekje prachtige bloemen,
vogels, visschen, viervoetige dieren en land-
schapjes.

Na een toonecltje in den regen van het in
dezelfde kleuren gedrukte H o k u s a i
g w a s h i k i of „Hokusai's schildermodel-

len" (nr 7) volgt de bekende grappige voor-
stelling van een gezelschap blinden, die met
hun stokken tastend en elkaar vasthoudend
een ondiepe rivier doorwaden (H o k u s a i
s o g w a, „ruwe schetsen", nr 8). Dan
komen een paar slotplaatjes uit een werkje
met versieringen van pijpen en kammen, in
zwartdruk, waarbij o.a. een deftig rookende

Chinees is afge-
beeld naast een
Chineesch lof-
dicht op de ta-
bak (nr 9 en 10),
en een aardig
klein boekje van
denzelfden in-
houd (nr 11). Op
den klokketoren
van een Bud-
dhistischen tem-
pel bevinden we
ons op nr 12, de
S h i n h in aga-
t a of „Nieuwe
landelijke vor-
men", met mo-
dellen van tem-
pel-architectuur,
klokken, beelden,
etc, in 1836 ver-
schenen. Nr 13
is een mooi
boekje in kleu-
rendruk, waar-
van de titel ont-
breekt; het op-
geslagen plaatje
toont ons een
vrouwtje aan het

thceplukken, terwijl op den voorgrond vier
grappige kereltjes bezig zijn aan 't water
sproeien en aan 't verschalken van visch-
jes in de snelstroomende beek. Op het
titelblad van het met een bovenrand van
aardige wit-en-zwart prentjes voorziene K ö-
h o n t e i k i n ö r a i of „Leerboek vooi
huisonderricht" zien we het Confucianistische

I1F.II.IGEN EN PK1KSTK.RS.

DEEL 2, DOOR HOKUSAI.
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onderwijs, dat sedert het begin der 17de eeuw
op de scholen der hoogere standen in Japan
werd gegeven, aanschouwelijk voorgesteld
(nr 14).

Nr 15—19 zijn gekleurde prentjes uit het
H o k u s a i g w a f u o f „Hokusai's schil-
derboek", dat een bonte rij van tafereelen
uit het dagelijksch leven, geluksgoden en
heiligen, dieren,
planten en land-
schappen bevat,
blijkbaar in later
tijd uit verschil-

lende
boekjes
nieuwe
bijeen j
Aardig

andere
tot een
uitgave

jevoegd.
is de

groep van onder
regenschermen

wegduikende per-
sonen, overval-
len door een ge-
weldige, lood-
recht neerko-
mende plasbui,
zooals de Japan-
sche zomer die
vaak meebrengt
(nr 16). Op nr
17 wordt een
doode walvisch
met een dikken
kabel naar den
wal gesleept, ter-
wijl het schuim
der branding
hoog opspat te-
gen de puntige klippen.

Nr 20—31 zijn alle prentjes uit het ze?r
mooie, diiedeclige werkje getiteld F u g a k u
h v a k k e i of .Honderd gezichten op den
Fuji". Xu eens zien we den heiligen berg
bewonderend aangestaard en bezongen (nr 20),
of door 't juist uitgespannen net van een
visscher heen schemerend (nr 21), dan weer
door donderwolken omgeven (nr 22), of dik

NR 65. I'RKNT l.'iT DE MANGWA, DEEL 6, DOOR HOKUSAI.

met sneeuw bedekt (nr 23). Soms gaat hij
schuil achter een dik regengordijn (nr 24),
of straalt van verre in 't zonlicht, ender dooi
een hooge ronde brug gezien (nr 25), of duikt
op uit den wazigen nevel (nr 26). Eens is hij
als omlijst door een machtige golf, die wit
schuimend op den voorgrond opbruist, ter-
wijl een vlucht van kleine vogels over 't woe-

lig water scheert
(nr 27), een an-
der maal verrijst
hij, strak van lijn,
achter de fijne,
door den wind
gebogen stam-
men van een bam-
boebosch (nr 28).
Als in den winter
dikke sneeuw-
vlokken dwarre-
len uit de grijze
lucht, trekt een
gezelschap rillend
langs hem heen
(nr 29), maar als
het voorjaar is
gekomen, zet zich
een schilder (mis-
schien Hokusai
zelf) met zijn
vrienden in de
open lucht neer,
om den geliefden
berg in al zijn
pracht weer te
geven. Met twee
penseelen tege-
lijk tijgt hij aan

uit de meegebrachte doozen
op rol van 't onvergelijkelijke

't werk, en
komt rol op rol van
papier (nr 30). Dan zien we ten slotte (nr 31),
hoe in het begin van 1708, toen na een rij
van uitbarstingen de reus zijn langen, nog
steeds voortdurenden slaap was ingegaan,
een vroolijk reisgezelschap zijn pas ontstanen
uitwas (hier overdreven voorgesteld) schater-
lachend vergelijkt met het reusachtig, zij-
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waarts uitstekend kropgezwel van één uit
hun midden.

Aan schoone vrouwen gewijd is nr 32,
evenals 't vorige werk alleen zwart en wit,
en uitstekend van teekening en compositie.
De drie volgende nummers brengen dieren
en planten.

Nr 36—110 behooren alle tot de beroemde
H o k u s a i m a n g w a of „Losse schetsen
van Hokusai". Dit werk bestaat uit 15 dee-
len, waarvan de eerste tien van 1817 tot
1819 verschenen, het twaalfde in 1834, het
dertiende in 1849 ('s meesters sterfjaar). Het
n e en 14e zijn niet gedateerd, en het 15e,
dat slechts reproducties van vroegere tee-
keningen van zijn hand bevat, verscheen
eerst in 1878. Daar het museum van de
meeste deeltjes verscheidene dubbelen bezit
(behalve van het 15e, waarvan slechts één
exemplaar aanwezig is) konden 75 prentjes
van dit buitengewoon mooie en geestige
werk ter bezichtiging gelegd worden.

Nr 36—40 zijn plaatjes uit het eerste deel.
Een bonte mengeling van grappige tooneel-
tjes,in grijs en vleeschkleur, boeit ons oog door
het buitengewone realisme, de raakheid van
teekening en den stralenden humor van elk
figuurtje afzonderlijk en van de groepjes te
samen. Zooals Dickens genoot bij 't dolen
door de achterbuurten van Londen, zoo
moet Hokusai met een intens genot hebben
rondgeslenterd te midden van Yedo's vroo-
lijk straatpubliek. En zooals Jan Steen en
Ostade de vechtende, drinkende, dansende
boeren met kunstenaarsvreugde beschouw-
den, zoo keek onze Japansche meester met
innig welbehagen naar de vechtende, schreeu-
wende koelies, en naar de ijverig bezige
handwerkslui. Maar ook de Buddhistische
priesters ontgingen zijn oog niet, en inwen-
dig schaterend zag hij hunne deftigheid en
hun breed ritucel, door het licht van zijn
humor beschenen (nr 37). Ook in thee-
huizen en bij tempelfeesten (onze kermissen)
zag hij tal van tooneeltjes, die hij opnam
in zijn geest en thuis met meesterhand
weergaf op 't papier. Doch op andere tijden

weer ging hij naar buiten de stad en genoot
er van al het mooie van de natuur, het land-
schap in zijn geheel, de boomen en planten
en bloemen. Dan bekeek hij ook aandachtig
de vogels, de insecten, de kruipende en vier-
voetige dieren, om ook die met zeldzaam
leven af te beelden. Visschen ontgingen zijn
aandacht evenmin, zooals ons al terstond
op een der (niet opengeslagen) bladen van dit
eerste deeltje blijkt. Wat de drukken be-
treft, het groote verschil in fijnheid en kleur
tusschen 36 en 37 eenerzij ds en 38—40
andererzijds springt in 't oog. Toch be-
hooren de drie laatste tot de oude verzame-
lingen van Cock Blomhoff en Overmeer
Fischer, in 't eerste kwartaal der 19de eeuw
in Japan bijeengebracht en in 1826 en 1832
voor 't Koninklijk Kabinet van Zeldzaam-
heden aangekocht.

Nr 41—47, uit het tweede deeltje, geven
weer vermakelijke voorstellingen van Bud-
dhistische priesters en discipelen Buddha's,
Nieuwjaarsdansers, ernstig bedoelde por-
tretten van kluizenaars en heiligen, drei-
gende draken en slangen, landschapjes en
studies van golven. Dan komen vijf prentjes
van deel 3 (nr 48—52), dikke worstelaars in
alle mogelijke standen, de windgod met zijn
grooten zak vol wind en de dondergocl met
zijn kring van trommels, een fata morgana
op zee en een diep golvendal, waar boven-
aan, in 't wilde schuim, de grijnzende kop-
pen van demonen verschijnen, die de sche-
pen in den afgrond trekken om ze nooit
weer te doen verrijzen (nr 50). Roofvogels
en tam gevogelte (bij twee kalkoenen staat
ons Hollandseh woord kalkoen in Japansch
syllabenschrift) (nr 51) vinden we even na-
tuurgetrouw weergegeven als allerlei vruch-
ten (meloenen, kastanjes etc), alles in zwart
en wit, grijs en vleeschkleur.

Nr 53—56 (deel 4) toonen ons o.a. verschil-
lend vuur, van den bliksem af tot geweer-
vuur toe. Buddhistische priesters wandelen
door de vlammen bij de zoogenaamde hi-
watari, de ceremonie van 't over het vuur
gaan (nr 53), waarbij eerst de priesters en
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daarna oud en jong ongedeerd over een
gloeiend kolenbed loopen, na zich de voeten
met zout te hebben ingewreven. Dit is een
oud Chineesch zonnefeest, nog heden in
China en Japan gevierd, en analoog aan onze
lentevuren, een magisch middel ter verster-
king van de kracht der zon. Gezondheid,
kracht en reinheid worden het deel van hen,
die door of over die vuren springen, of, als

het dak van een tempelpoort (nr 59) en het
gebouw, waarin de draaibare Ruddhistische
boekerij zich bevindt (nr6o), en op 't vol-
gende plaatje die boekerij zelf. Door ge-
loovige hand rondgedraaid, is het, evenals
bij de Tibetaanschc en Japansehe bidmolens
met heilige spreuken, evengoed alsof men
al de in die bibliotheek vervatte preeken
van Buddha, voorschriften en verhandelin-

NR 66. SCUERMKKS. I'RENT UIT DE MANGWA, DEEL 6, DOOR HOKUSAI.

in Japan, over het bed van houtskool wan-
delen. In het laatste land wordt het ten
onrechte als een godsoordeel verklaard.

Nr 57—64 (deel 5) doen ons voorbeelden
van Buddhistischcn tempelbouw zien, als
b.v. een klokketoren (nr 58), waarin de
grootc tempelklok, door een zwaren balk
tot spreken gebracht, haar plechtig geluid
wijd en zijd kan doen hooren. Dan zien we

gen gelezen had, m.a.w. een zeer verdienste-
lijk, voor 't zieleheil hoogst bevorderlijk werk.
Na twee Shinto goden, uit de oudste mytho-
logie wel bekend (nr 62), volgen beroemde
historische personen en dichters, de laatsten
in natuurbeschouwing verloren (nr 64).

Het mooie zesde deel geeft o.a. paarden in
allerlei bewegingen en standen (nr 65), en
schermende mannen in lever.digen strijd



Ï 8 I JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN IN HET RIJKS ETHN. MUSEUM.

(nr 66). Het volgende deeltje (nr 67—72)
is aan de natuur gewijd. Nu eens valt een
zware regen rechtstandig n er en zoeken
reizigers beschutting ondei de reusachtige
bladen van een plant, dan weer zweept een
hevige wind hun kleeren op en jaagt de
regenstralen in felle bundels door de lucht.
Of de branding klotst tegen de steile rotsen,
of een verlaten sneeuwgebergte rijst omhoog
in statige rust. Ten slotte een drietal kraan-
vogels, de lievelingen
van het Verre Oosten.

Van het achtste
deel (nr 73—76) ge-
ven we een rij van
leelijke, maar zeer
sprekende karikatuur-
koppen, prachtig weer-
gegeven acrobaten,
vechtende en worste-
lende kereltjes, in hun
broodmagertc grappi-
ge contrasten van de
dikke worstelaars der
werkelijkheid, en (in
nr 76) een bergpioen-
roos naast een zeer
natuurlijk af gebedden
vogel.

Een rijke verschei-
denheid bevat deel 9
(nr 77—87). Smulpar-
tijen van vermake-
lijke, buitengewoon
luchtig gekleede dik-
kerts, of dito heertjes
aan 't ploeteren en
wasschen en, steeds even vroolijk, bij allerlei
huiselijke bezigheden druk in de weer (nr 77 en
78); dan werkers in* een mijn, zwoegend met
houweelen en zware brokken opheffend, terwijl
bunne lichamen scherp afsteken tegen de
donkere massa van den rotswand (nr 79).
Vervolgens zien we woeste ruiters, ten eerste
(nr 80) Sugaru, een beroemden minister uit
de vijfde eeuw, die op bevel van den keizei
den Dondergod van den berg Mimoro ge-

NR 84. HOLLANDER ALS NACHTELIJK STERRENKIJKER.

PRENT UIT DE MANGWA, DERL 9 , DOOR HOKUSAI.

vangen nam, en hier op hem afstormt door
een wilde regenjacht en bliksemvuur, de
anderen (nr 81) in dollen rit elkander na-
jagend te midden der duizende pijlen. Hoe
een vrouw, beroemd om haar kracht, een
wild paard in bedwang hield, vertoont ons
nr 82, terwijl de volgende prent twee vrou-
wen weergeeft in sympathieker spheer, die
der muziek. Een niet bepaald geflatteerde
Hollander in nachtgewaad, met zijn kleed

over 't hoofd a la
Bodhidharma, den
Buddhistischen heili-
ge, gaat 's nachts op
sterrenkijkerij uit (nr
84); men kan begrij-
pen wat een heerlijke
voorwerpen van be-
schouwing die won-
derlijke westerlingen
voor onzen humoris-
tischen meester waren.
Op nr 85 en 86 ont-
dekt het speurend oog
in beide landschappen
trekkende legerben-
den met wapperende
vaandels; de volgende
prent vertoont een
menigte signaalvuren
aan de kust, waarvan
de golvende rookplui-
men recht omhoog
gaan in de ijle lucht.

Deel io (nr88—91)
brengt weer karikatu-
ren, acrobaten en dan-

sende, blijkbaar sterk onder den invloed dei-
sake zijnde ventjes. Op de volgende prent is
het volgens het opschrift ,,vosscnbruiloft",het
Japansche equivalent voor ons „kermis in
de hel", d.i. de zon beschijnt de heuvelen
op den achtergrond, terwijl (en losse regen-
bui neerkomt op de twee dreigend starende
helden op den voorgrond (nr 90). Grijn-
zende spookgcstalten trachten te vergeefs
Buddhistische priesters schrik aan te jagen,
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die in kalme rust deze rustelooze geesten van
dooden weten te bedwingen (nr 91). Het
elfde deel (nr 92—99) geeft daarentegen
leek en, eerder van een klein geruchtje ver-
vaard, die spoken zien in een demonskop
op een vlieger en in een kapotte lantaren
op een graf, en die van schrik omvervallen
bij 't openen van
een tooverdoos
(nr 92). Hier
vindt men ook
de bekende Ten-
gu's, langneuzige
boschdemonen,

half vogel half
mensch, van wie
de een nog met
zijn oorspronke-
lijken vogelsna-
vel prijkt, terwijl
de ander een
pakje draagt aan
zijn op den schou-
der van zijn ka-
meraad rusten-
den, stokvormi-
gen voorgevel
(nr 93). Na een
rij van meester-
lijk getcekende
worstelaars in
allerlei grappige
standen, en bij
't rijststampen
en het torsen der
rijstbalen omtui-
melende koelies
(nr 94—97), ko-
men gekarikatu-
riseerde Arhats (aiscipelen van Buddha) (nr
98), terwijl op 't volgende prentje een haan
en een paar honden volgens 't opschrift
geluk en ongeluk voorspellen door hun luid
gekraai en gehuil.

In deel 12 (nr 100—102) gevoelen zich twee
mannen zoo volkomen op hun gemak in
gezelschap van eenige griezelige spoken, dat

NR 9 1 . BUDDIIISTISCH PRIESTER BIJ GRAF, WAARUIT DE SCHIM VAN

EEN DOODE VERRIJST. PRENT UIT DE MANGWA, DEEL 10,

DOOR HOKUSAI.

de een aan een drieoogigen demon een drie-
voudigen bril aanbiedt, voor 't geval dat
ook zijn voorhoofdsoog wat bijziende mocht
worden, of om zich een deftiger en geleerder
aanzien te geven, terwijl de andere twee
vrouwelijke vampiers, die, als gewone sterve-
lingen een pijpje rookend, haar nek tot in

't oneindige ver-
lengen en in
kronkels buigen,
met gitaarspel
aangenaam bezig
houdt (nr 100).
Een wilde wind-
vlaag doet regen-
schermen en pa-
pieren door de
lucht vliegen en
speelt haar uit-
gelaten spel met
de fladderende
kleercn der men-
schen, die zich
schrap moeten
zetten tegen haar
geweld (nr 101).
Ook nr 102 geeft
komische too-
neeltjcs uit het
straatleven; het
paard, aan weers-
zijden beladen,
en tevens als
rijdier gebruikt,
was vroeger een
gewoon verschijn-
sel in Japan, ge-
tuige het oude
model van een

Japansche straat in het museum. Tegen-
woordig ziet men het paard door den ge-
wonen man alleen als trek- en lastdier ge-
bruiken.

Hoe de Japansche vrouwen zich moedig
in korven langs steile rotswanden lieten neer-
zakken om de iwatake of rotspaddestoclen
te plukken, zien we in deel 13 (nr 103),
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alsook hoe het langs een gootje geleide berg-
water als beweegkracht dient voor een rijst-
stamper, zeer tot genoegen van een vroo-
lijken zoon van Dai Nippon, die met groote
blij moedigheid zijn nederigen bezem han-
teert (nr 104). Met het volgende plaatje
zien we ons blijkbaar op Formosa verplaatst,
waar de Chinee-
zen druk aan
't werk zijn om
suiker te berei-
den. Men ziet
hen het suiker-
riet kneuzen, uit-
persen en koken,
en wordt daar-
bij onwillekeurig
herinnerd aan de
bloeiende suiker-
industrie, nu door
de Japanners op
Formosa op groo-
te schaal gedre-
ven (nr 105).

Deel 14 (nr
106—109) geeft
mooie landschap-
pen. Wanneer
men wandelt in
de Hakone ber-
gen, waar om het
Ashi meer de
schilderachtige

bergen staan als
nederige voor-
boden van den
machtig achter
hen rijzenden
Fuji, dan treft

het ons, hoe goed de Japansche prent-
schilders den geest van het landschap heb-
ben weergegeven, en hoe lief zij het moe-
ten hebben gehad.

Een waardig slot van de Mangwa is nr 110,
uit het 15de deel, waar worstelaars zich
oefenen door om zoo te zeggen met zich zelf
te worstelen, en kleine jongens gymnastische

NR 94. WORSTELAARS. PRENT UIT DE MANGWA, DEEL I I

DOOR HOKUSAI.

toeren doen aan een paar lange, boven den
grond zwevende balken.

Nr in—165 zijn prenten uit twaalf ver-
schillende romans en verhalen van de be-
roemde romanschrijvers Bakin.Tanehiko, e. a.,
alle door Hokusai geïllustreerd in zwart en
wit. De uitgebreidste dier werken, uit een

groot aantal dee-
len samenge-
steld, zijn de
Ehon Saiyuki
(nr 121—126), de
S h i m p e n S u i-
k o g w a d e n (nr
144—152), en de
Ehon t suzoku
s a n g o k u s h i
(nr 153—165).
De eerste is het
avontuurlijk, uit
het Chineesch
vertaald verhaal
vanHüenTsang's
beroemde, in de
7de eeuw vol-
voerde pelgrims-
reis naar Vóór-
Indië, om heili-
ge Buddhistische
teksten te halen.
Ook de beide
andere werken
stammen uit het
Chineesch, en
zooals het pel-
grimsverhaalrijk
is aan wonderen,
zoo wemelen
deze, een roovers-

geschicdenis en een historische roman (de
eerste spelend in China op het eind der
11 de eeuw, de laatste in de tweede en derde
eeuw) van wilde strijdtooneelen. Vooral de
rooversgeschiedenis, met haar grappige voor-
vallen, viel bijzonder in den bmaak bij de
Japanners, die haar op allerlei manieren om-
werkten en op Japan van toepassing brachten.
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Nr 112—114 behooren bij de geschiedenis
van een Buddhistischen priester die allerlei
tooverij bedreef met ratten; bij legioenen
ziet men die beesten, klein als muizen, uit
den rook van zijn altaar verschijnen (nr 114),
of wegvluchten voor de stralen van een
gouden wonderkat, waarmee een ander hem
overtroeft (nr
113). Nr 115—
120, drie ver-
schillende wer-
ken, doen ons
zoowel 't geweld
der elementen
als der menschen
en spookgestal-
ten der verbeel-
ding zien (zoo-
als b.v. op nr
119 de ziel van
een droomend
meisje, in een
reusachtige slang
veranderd). Dan
volgen (nr 121 —
126) de fantasti-
sche prentjes die
het pelgrimsver-
haal zoo mooi
en rijk illustree-
ren, een dank-
baar onderwerp
voor den kunste-
naar, dien het
bovennatuurlijke
evenzeer aantrok
als het leven
rondom hem. De
door Buddha be-
keerde aapgod, die den pelgrim op zijn
reis zou hebben vergezeld, duikt telkens
op bij goden en demonen, en onze monnik,
met zijn machtigen priesterstaf in de hand,
treedt op als redder der verdrukten (nr 126).

Nr 127—131 illustreeren gedichten uit de
Thang dynastie (618—906), den bloeitijd
der Chineesdie dichtkunst, terecht door alle
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eeuwen heen beroemd en nagevolgd. Dan
volgt Buddha's leven (nr 132—135), o.a. hoe
hij een reusachtigen demon, wiens dreigende
gestalte als een geweldige rots over hem heen
hangt, de bekeering doet deelachtig worden
(nr 134), en hoe de stralenbundels van zijn
leer de duisternis der hel verlichten (nr 135).

Geheel anders
is de inhoud van
het volgend werk
(nr 136—140),
dat den mythi-
schen verove-
ringstocht van
Keizerin Jingo
naar Korea be
schrijft (200 n.
Chr.). Door de
goden bij gestaan,
zoo zegt de le-
gende, onder-
wierp zij zonder
moeite het rijk,
dat steeds het
land van begeer-
te voor Japan is
geweest. We zien
haar, zelve tro-
nend als godin,
op nr 137, en
ook verschijnt zij
op nr 140, waar
haar oude, trou-
we raadsman de
wonderkrachtder
paarlen van ebbe
en vloed, waar-
mee men 't water
naar willekeur

kan doen dalen en rijzen, op kleine schaal
aan een ongeloovigen minister bewijst, om
er later in 't groot de Koreaansche troepen
mee te bedwingen.

Nr 141—143 zijn illustraties van een
Japansch commentaar op den ouden Chi-
neeschen tekst der H i a 0 k i n g cf „Klas-
siek boek over de Ouderliefde", door de
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traditie aan Confucius zelf en een zijner
leerlingen toegeschreven (6de eeuw v. C).
Op de Japansche scholen stond dit boek
natuurlijk hoog in eere, want ouderliefde en
gehoorzaamheid aan de ouders is volgens
Confucianistische begrippen de hoogste deugd.

De Chineesche rooverroman, hierboven
vermeld, wordt
in Japanschen
vorm vertegen-
woordigd door nr
144—152, waar-
bij vooral de
mooie landschap
pen de bewon-
dering wekken.
Trouwens, ook
de figuren zijn
meesterlijk getee-
kend. Onwille-
keurig trekt ons
echter meer het
rustige der land-
schappen dan het
wilde gewoel der
vechtende krij-
gers, waarop men
vaak een tijd
moet turen vóór
men het verwar-
de kluwen van
strijders kan ont-
wikkelen en al
de détails onder-
scheiden. De aard
van dit verhaal
brengt meer an-
dere tooneeltjes
mede dan het
Chineesche oorlogsvcrhaal, ook hierboven
vermeld, dat door de nrs 153— 165 wordt
veraanschouwelijkt. Daar is moord en dood-
slag aan de orde van den dag, doch ook
ziet men de helden in gesprek of hulde
betoonend aan Sze-ma Yen, den stichter
der Chin dynastie (anno 265). De buiten-
gewoon mooie illustraties dezer werken
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doen ons den meester in zijn volle kracht
kennen.

Ten slotte geven we nog vier beroemde
werken, aan Japansche en Chineesche hel-
den gewijd; het eerste verscheen in 1825, de
drie andere in 1836. Van nr 166—168
(E i y ü z u e of „Heldenvoorstellingen")

zou het eeiste
nummer ons stel-
lig aan een nieu-
wen druk doen
denken, wees
niet het stempel
der verzameling
Von Siebold er
ons op, dat het
vóór 1830 in
Japan moet zijn
aangekocht. E-
h o n 51 u s a s h i
a b u m i (nr 169
—172) toont de
Japansche hel-
den in wilden
strijd, of pal
staand in een
regen van pijlen,
of elkaar beslui-
pend met dui-
velsche tronies.
Van het ééndee-
ligc, zeer mooie
Ehon sakigake
(„Prentenboek :
helden", letter-
lijk „vooraan-
gaanden in den
strijd"), waar-
van we niet min-

der dan 9 goede exemplaren bezitten,
spelen nr 173—177 in China, nr 178
stelt de beide trawanten van een Indi?chen
god vóór, oj) wolken zwevend, terwijl de
eene de boozen bedreigt en de andere de
goeden beschermt, en nr 179—181 vertoonen
Japansche helden. Bedwong Keizer Yü in
overoude tijden het geweld der wateren
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(nr 173), anderen zegevierden over booze
demonen (nr 175 is de in China en Japan ver-
eerde demonendooder), en weer anderen ge-
bruikten hun reuzenkracht tegen mensche-
lijke vijanden door 't smijten van geweldige
rotsblokken (nr 176) en het openbreken van
ijzeren poorten (nr 177). Een s;:ook in de
gedaante van een monnik wordt met krach-
tige hand meegesleurd (nr 179), en zelfs
na zijn dood treft Fujiwara Hirotsugu, een
overwonnen opstandeling uit de 8ste eeuw,
als demon uit de hel met zijn ijzeren staf
zijn gehaten tegenstander, den Ruddhisti-

schen hoogepriester Gembo, en doet hem
van zijn zetel tuimelen (nr 181).

Wanneer we eindelijk nog de prachtige
platen van het werk E h o n W a k an
h o m a r e, „Japan's en China's roem''
(nr 182- 184), beschouwen, dan is het
ons duidelijk hoe Hokusai's genie een
deel der Osaka groep tot zulk een kracht
van lijn kon opvoeren. Want even fijn
en vol humor als zijn beelden uit het dage-
lijksch leven zijn, even forsch en machtig
ontrolt hij de tooneelen van mythe en ge-
schiedenis.
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