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JAPANSCHE KLEURENDRUKKEN IN HET RIJKS ETHN. MUSEUM.

gegaapte Hollanders te bevatten, bij de be- len" (nr 7) volgt de bekende grappige voorschrijving der vorige tentoonstelling als losse stelling van een gezelschap blinden, die met
plaat weergegeven.
hun stokken tastend en elkaar vasthoudend
Nr 2—6 zijn prentjes uit het ééndeelige een ondiepe rivier doorwaden (H o k u s a i
Dan
S a rit a i g w a f u , „Boek over het schil- s o g w a, „ruwe schetsen", nr 8).
deren in drie stijlen", waarvan het museum komen een paar slotplaatjes uit een werkje
zeven exemplaren bezit. Het. groote verschil met versieringen van pijpen en kammen, in
tusschen den ouderen, mooieren druk (1816, zwartdruk, waarbij o.a. een deftig rookende
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beeld naast een
—6) is bij deze
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van dit werk beetc, in 1836 vertreft, die zijn,
schenen. Nr 13
als vaak
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boekje in kleunaast zwart en
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wondervolle fijntoont ons een
I'RF.NT UIT DE MANGWA DEEL 2, DOOR HOKUSAI.
heid is verkregen.
vrouwtje aan het
Naast grappige menschen en godenfiguren thceplukken, terwijl op den voorgrond vier
(de zeven geluksgoden, hier niet tentoongesteld) geeft dit boekje prachtige bloemen,
vogels, visschen, viervoetige dieren en landschapjes.
Na een toonecltje in den regen van het in
dezelfde kleuren gedrukte
Hokusai
g w a s h i k i of „Hokusai's schildermodel-

grappige kereltjes bezig zijn aan 't water
sproeien en aan 't verschalken van vischjes in de snelstroomende beek. Op het
titelblad van het met een bovenrand van
aardige wit-en-zwart prentjes voorziene K öh o n t e i k i n ö r a i of „Leerboek vooi
huisonderricht" zien we het Confucianistische

