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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


