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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
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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),


