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Pokémon, Hello Kitty, Super Mario, Godzilla, robots en samoerai: 
deze iconen van de Japanse beeldcultuur zijn wereldberoemd. 
De hele wereld kijkt anime (tekenfilms), leest manga (strips) en 
speelt Japanse games. 

Wat maakt Japan zo cool? De schattige figuurtjes met hun grote 
ogen? De duistere verhalen vol geweld en monsters? Of is het 
de creativiteit van de makers, met hun fantasievolle verhalen? 
Is de internationale interesse voor de Japanse beeldcultuur 
relatief nieuw? Is ze te danken aan het succes van onder andere 
anime en manga? Of is ze ouder?

Stap in de wereld van de Japanse beeldcultuur en beleef wat 
haar zo uniek en fascinerend maakt. Ontdek de lange traditie 
in de schilder- en tekenkunst en de uitwisseling met andere 
beeldculturen. Ontmoet de iconen en hun voorlopers, de makers 
én de fans. 

WERELDWIJDE FASCINATIE IN BEELD

ク
�
ル
ジ
�
パ
ン 
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- 1 - 
Hedendaags en oud
Hiroyuki Matsuura combineert een hedendaagse tekenstijl met iconen van 
het ‘oude Japan’. De yukata is een dun, prettig draagbaar kledingstuk dat 
oorspronkelijk diende om naar het badhuis te gaan. Hier is het bedrukt met 
een meisjesfiguur in manga-stijl die een yukata draagt, maar wél met een 
traditioneel patroon.

Yukata met meisjesfiguur
Hiroyuki Matsuura
Japan, 2012
Polyester met print en zijde
Hiroyuki Matsuura en Tokyo Gallery + BTAP
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MONSTERS 

Van misleidende monsters tot gruwelijke menseneters, 
en van treurende zielen tot bloeddorstige demonen

Cool Japan is meer dan vrolijke kleurtjes en gelukkige gezichten. Er 
komt nogal wat dood en verderf voor in de Japanse popcultuur. 
Ook daar zijn vele mensen fan van. 

De duistere kanten van de geschiedenis blijven makers inspireren. 
Verhalen over yōkai (monsters, geesten en demonen) worden al eeuwen 
verteld en vinden nu hun weg naar horrorfilms, doodenge games en 
duistere manga. Het gaat van misleidende monsters tot gruwelijke 
menseneters, en van treurende zielen tot bloeddorstige demonen.

Ook de bloedige krijgsgeschiedenis blijft een inspiratiebron. 
Spectaculaire confrontaties met zwiepende zwaarden en rituele 
zelfmoorden zijn ‘typisch Japanse’ culturele stereotypen. In de 
popcultuur worden ze keer op keer van vers bloed voorzien. 

1
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- 2 -
Lachende hannya
Een lachende hannya houdt een 
afgebeten kinderhoofd in haar 
handen. Hannya zijn eerst normale 
vrouwen, maar hun jaloezie doet hen 
veranderen in wraakzuchtige geesten.

In het nō- en kyōgen-theater sym-
boliseren hannya-maskers daarom 
extreme jaloezie.

Kleurenhoutblokdruk Lachende hannya 
uit de reeks Honderd spookverhalen 
Katsushika Hokusai
Japan, ca. 1830 (laat-19de- of 20ste-eeuwse 
reproductie)
Inkt en pigment op papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.03361) 

of
De geest van Kohada Koheiji
Kohada Koheiji is wellicht de be-
roemdste mannelijke geest in Japan. 
Hij werd vermoord door een theater-
drummer die er met Koheiji’s tweede 
vrouw vandoor ging. Koheiji kwam 
terug om het inmiddels getrouwde 
paar te martelen.

Koheiji kijkt over het muskietennet 
naar zijn vrouw. Zijn lichaam is om-
geven door de brandende vlammen 
van zijn haat. 

Kleurenhoutblokdruk De geest van 
Kohada Koheiji uit de reeks Honderd 
spookverhalen 
Katsushika Hokusai
Japan, ca. 1830
Inkt en pigment op papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.03358)

of
Strijd tegen onrecht en corruptie
Mutsuki Suginosuke Norifusa is een 
held uit Tsukioka Yoshitoshi’s houtblok-
drukkenreeks over de 14de-eeuwse 
Chinese roman Het verhaal van de 
wateroever. Die volgt 108 vogelvrij 
verklaarde helden in hun strijd tegen 
onrecht en corruptie, en was heel 
populair in het 19de-eeuwse Japan. 

Yoshitoshi brengt in zijn Schoonheid  
en moed in ‘Het verhaal van de water- 
oever’ niet de Chinese figuren in 
beeld, maar kiest voor helden uit de 
Japanse geschiedenis en sagen. 

Kleurenhoutblokdruk Mutsuki Suginosuke 
Norifusa uit de serie Schoonheid en 
moed in ‘Het verhaal van de wateroever’
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1867
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0033.1-3/3)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 3 -
De geest van Yūgao
Het verhaal van Genji van hofdame 
Murasaki Shikibu, die rond het jaar 
1000 leeft, beschouwen velen als 
het voornaamste werk van de Japanse 
literatuur. Tijdens zijn romantische 
avonturen ontmoet prins Hikaru Genji 
een mysterieuze vrouw, die hij de 
naam Yūgao geeft, ‘maanbloem’.

De jonge Yūgao valt na hun ontmoeting 
snel ten prooi aan de jaloerse geest 
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van een van Genji’s vorige geliefden 
en sterft. Hier waart de geest van 
Yūgao rond bij ranken van de bloem 
die haar naam draagt. 

Kleurenhoutblokdruk Het hoofdstuk 
‘Yūgao’ uit ‘Het verhaal van Genji’ uit de 
serie Honderd aspecten van de maan
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1886
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4548)

of
Akamatsu Jūtamaru Takanori en 
de geest van prinses Yaehata
De held Takanori is een getalen-
teerde boogschutter. Ook bij deze 
aanval op het huis van de moorde-
naar van zijn zus, prinses Yaehata, 
heeft hij zijn vertrouwde wapen bij 
zich. Terwijl hij een wachter over-
meestert, luistert Takanori naar het 
droeve verhaal van Yaehata’s geest. 

Kleurenhoutblokdruk Akamatsu Jūtamaru 
Takanori uit de serie Schoonheid en 
moed in ‘Het verhaal van de wateroever’
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1866
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 4 -
Duizend ratten
Keizer Shirakawa (1053-1129) wou 
graag een zoon. Zijn spirituele 
adviseur, de boeddhistische priester 

Raigō, bad voor een jongen. Uitein-
delijk werden zijn gebeden verhoord. 
Toch weigerde de keizer Raigō’s daar-
opvolgende wens in te willigen.

De woedende Raigō hongerde zich 
uit en stierf. Shirakawa’s zoon nam 
hij met zich mee in de dood. Raigō’s 
wraakzuchtige geest veranderde in 
duizend ratten, die een grote ravage 
aanrichtten in de Mii-tempel. 

Kleurenhoutblokdruk Priester Raigō van 
de Mii-tempel, door boze gedachten in 
duizend ratten veranderd uit de serie 
Nieuwe gedaantes van 36 geesten
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1891
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

of

De geest van priester Seigen
Deze prent maakte deel uit van een 
diptiek met een scène uit een theater-
stuk. Ze toont de 19de-eeuwse kabuki- 
acteur Ichikawa Danjūrō VIII in de rol 
van de geest van priester Seigen van 
de Kiyomizu-tempel.

Seigen was verliefd op de mooie 
prinses Sakura, die zijn gevoelens 
niet beantwoordde. Hij hongerde 
zich uit en zwoer de prinses ook na 
zijn dood overal te volgen. Uiteinde-
lijk ging zij ten onder aan angst. 

Kleurenhoutblokdruk, deel van het 
diptiek Acteurs Ichikawa Danjūrō VIII 
als Kiyomizu Seigen, Arashi Rikan III als 
Shimobe Yodohei en Iwai Kumesaburō 
III als prinses Sakura
Utagawa Kunisada
Japan, 1852

1

– MONSTERS –
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Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4670) 

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 5 -

Minamoto no Tsunenobu en de demon
Tsunenobu, poëet en ambtenaar 
aan het hof in de 11de eeuw, hoort 
op een nacht ver weg het geluid van 
een kledingstuk dat uitgeklopt wordt. 
Dat werd in Japan geassocieerd met 
eenzaamheid.

Bij de gedachte aan de eenzaam-
heid welt bij hem een gedicht van 
zijn voorganger Ki no Tsurayuki op. 
Nauwelijks heeft hij de laatste woor-
den uitgesproken of er doemt een 
gigantische demon op in de door de 
maan verlichte hemel. Die vervolledigt 
Tsunenobu’s voordracht met een 
couplet uit een Chinees gedicht. 

Kleurenhoutblokdruk Tsunenobu en de 
demon uit de serie Honderd aspecten 
van de maan
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1886
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0030)

of

Takagi Toranosuke Tadakatsu  
en een demon
Deze prent toont het gevecht tussen 
de held Tadakatsu en een blauwe de-
mon in een grot in de bergachtige stad 
Hakone. Ondanks het heftige verzet 

van het monster, dat zelfs de kling van 
Tadakatsu’s zwaard vastgrijpt, haalt de 
dappere protagonist de bovenhand. 

Kleurenhoutblokdruk Takagi Toranosu-
ke Tadakatsu uit de serie Schoonheid en 
moed in ‘Het verhaal van de wateroever’
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1867
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 6 -
De geest Kasane
Kasane kwam na de dood terug om haar 
echtgenoot het leven zuur te maken; 
ze verdacht hem ervan vreemd te gaan. 
Theaterposters zoals deze, ekanban, 
hingen aan de tweede verdieping van 
kabukitheaters, ietwat schuin naar 
beneden gericht. Zo konden grotere 
groepen tegelijk het aanbod zien.

Het eerste wat je daardoor zag is de 
gestorven vrouw rechts onderaan. 
Als je vervolgens omhoog kijkt, zie je 
dat haar geest haar lichaam verlaat en 
voor haar echtgenoot en zijn nieuwe 
geliefde verschijnt. De geest doemde 
zo net zo verrassend op voor het 
publiek als voor de afgebeelde man.

Kabuki-theateraffiche Het verhaal van 
Kasane
Anoniem
Japan, ca. 1888
Inkt en pigment op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-1230-72)
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- 7 -
Het spook met het lange haar
Wat is enger dan een geest die uit 
een afbeelding je huiskamer binnen-
komt? Als je goed kijkt, zie je dat dit 
een schildering is van een schilde-
ring waar zo’n geest uit treedt. Deze 
visuele truc zie je ook in de horror- 
film Ring, uit 1998, waar een geest uit 
een televisietoestel kruipt.

Een wit grafgewaad en lange onver-
zorgde haren zijn nog steeds herken-
bare elementen van Japanse geesten. 

Schildering op zijde met vrouwelijke geest
Kawanabe Kyōsai
Japan, 1883
Pigment op zijde
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-4135-3)

- 8 -
Zeemeermin
Voor de komst van bioscoop en tv 
moest je naar een show om lekker 
te kunnen griezelen. In Japan waren 
ze daar erg goed in. Er was een tra-
ditie van festivals waar je enge mon-
sters kon bekijken. Dit samengestelde 
monster stelt een zeemeermin voor. 

Zeemeermin
Anoniem
Japan, jaren 1820
Papier-maché, katoen, hout, runderdarm, 
apenhaar, gebit van haai, vissenwervels 
en -schubben
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-360-2897) 

- 9 -
Een vos met negen staarten
Toriyama Sekien bracht in 1776 het 
populaire boek Nachtelijke parade van 
100 demonen uit. Deze parade is een 
van oudsher populair onderwerp in 
de Japanse literatuur en beeldende 
kunsten. Sekien legde in zijn boek vast 
uit welke demonen de optocht bestond. 
Zijn vervolgboek De volgende 100 de-
monen: Afbeeldingen van vroeger en nu 
bevat ook tekst en uitleg. Hier verandert 
de bezeten courtisane Tamamo-no-mae 
in een vos met negen staarten.

Geïllustreerd boek De volgende 100 
demonen: Afbeeldingen van vroeger en nu
Illustraties door Toriyama Sekien
Japan, 1779 (herdruk ca. 1820)
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-1-4459)

- 10 -
Fashionstatement op je heup
Netsuke zijn gordelknopen waar-
mee je accessoires op de heup 
kunt dragen, vastgemaakt aan een 
koord. Veel netsuke uit de 18de en 
19de eeuw zijn fashionstatements. 
Een masker-netsuke gaf aan dat je 
fan was van nō- of kyōgen-theater, 
genres die maskers gebruiken.

Het masker ō-beshimi stelt in het 
nō-theater een tengu voor, een yōkai 
met soms een schelmachtig en soms 
een goedaardig, beschermend karakter. 
Het masker is herkenbaar aan de 
krampachtig toegeknepen mond. 

1

– MONSTERS –
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Masker-netsuke ō-beshimi
Gesigneerd: Deme Eiman
Japan, vermoedelijk 18de eeuw
Hout en lakwerk
MAS (AE.1960.0048.0001)

- 11 -
Dondergod
Net zoals het nō-masker ō-beshimi 
hiernaast verbeeldt het masker 
ō-tobide, waarvan deze netsuke de 
vorm aanneemt, een bovennatuurlijk 
wezen. Een acteur draagt het wanneer 
hij de geest van een overledene speelt 
die terugkeert als de dondergod, een 
snelle, gezwinde demon. 

Masker-netsuke ō-tobide
Onbekend
Japan, 18de of 19de eeuw
Hout en lakwerk
MAS (AE.1966.0042.0034)

- 12 -
Sluwe vos, mooie vrouw
Ook in Japan staat de kitsune of 
vos bekend als sluw en bedrieglijk. 
Er werd beweerd dat vossen yōkai 
waren die een menselijke gedaante 
konden aannemen. Toch waren er 
ook positieve vossenverhalen die 
hun zogezegd beschermende, trouwe 
karakter in de verf zetten. 

Hier verandert het dier zich in een 
mooie vrouw om nietsvermoedende 
slachtoffers te misleiden. 

Netsuke kitsune
Onbekend
Japan, 18de of 19de eeuw
Ivoor
MAS (AE.1960.0048.0004)

- 13 -
Griezels
Deze netsuke toont zeven maskers uit 
het nō- en kyōgen-theater. De twee 
griezeligste zie je rechtsboven en 
-onder: een mannelijke demon en een 
hannya-masker, dat gebruikt wordt 
door acteurs die een wraakzuchtige 
vrouwelijke geest spelen. 

Masker-netsuke
Rakuōsai
Japan, vroege 19de eeuw
Ivoor
MAS (AE.1957.0029.0010)

- 14 -
Lieflijke pauw en griezeldemonen
Een inrō is een gecompartimenteerd 
doosje aan een koord van gevlochten 
zijde. Met een netsuke haak je het 
achter een ceintuur. Deze doosjes be-
vatten medicijnen en andere objectjes.
De pauw op de inrō is lieflijk. Enkele van 
de nō- en kyōgen-maskers op de bij-
behorende netsuke zijn dat allerminst. 
Kijk naar de demonenmaskers links. 

Inrō met pauw en masker-netsuke
Netsuke gesigneerd: Meizan (Akiyama)
Japan, 19de eeuw
Hout, lakwerk, zijde en ivoor
MAS (AE.6153)

- 15 -
Wanhoop en treurnis
Met een deigan-masker geeft een 
acteur in het nō-theater gestalte aan 
een vrouwelijke geest die tegelijk 
treurt en wrokkig is. Dat komt door 
het verlies van de liefde van haar man.
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Het masker is herkenbaar aan de 
diepbedroefde, wanhopige gezichts-
uitdrukking en het vergulde randje 
van de zwarte tanden. Daarvan is 
nog een restant te zien.

Deigan-masker
Onbekend
Japan, 18de eeuw
Hout en textiel
MAS (AE.1958.0030.0002)

- 16 -
Een imposante kannibaal
Hier zie je de beul Smough, een 
indrukwekkende tegenstander uit 
de gothic horrorgame Dark Souls. 
Smough is een kannibaal, verzot op 
de gemalen beenderen van de ter-
echtgestelden. Wees op je hoede, 
want je komt deze griezel nog een 
keer tegen op de tentoonstelling!

Deze ontwerpschetsen tonen een 
verschillend paar ogen op het harnas. 
Uiteindelijk viel de keuze op het 
linkse ontwerp. 

Ontwerpschetsen Smough
FromSoftware
Japan, 2011
Inkt op papier (geautoriseerde 
reproductie, via galerij Cook & Becker)
MAS 

- 17 -
Zonder vleugel
Dark Souls is een horrorgame, 
berucht om zijn moeilijkheid. De 
levels zijn lastig te doorgronden en 
de monsters haast onmogelijk te 
verslaan. Wie Dark Souls speelt, 
daalt voor even af in de hel. 

Hier zie je een ontwerpschets van 
een demon uit het spel, die de vorm 
van een meerkoppige duizendpoot 
aanneemt. De neergepende op-
merkingen moeten het ontwerp in 
de juiste richting sturen. Zo is in de 
finale versie de opvallende vleugel 
verdwenen.  

Ontwerpschets duizendpoot-demon 
FromSoftware
Japan, 2011
Inkt op papier (geautoriseerde 
reproductie, via galerij Cook & Becker)
MAS 

1

– MONSTERS –
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- 18 -
Meisje uit twee tijden
Dit werk verenigt klassiek en hedendaags Japan, zoals de hele tentoon-
stelling. Het meisje draagt een zware, klassieke kimono, maar dan in kleuren 
uit de hedendaagse ‘schattigheidscultuur’. Ze zweeft ook luchtig door het 
beeld. Ze heeft grote ogen, zoals een karakter uit een manga of anime, 
maar haarpinnen als van een courtisane. Het bladgoud doet denken aan 
antieke Japanse kamerschermen.

Uki-uki (Vrolijk zwevend)
Hiroyuki Matsuura
Japan, 2012
Acryl op doek en bladgoud
Hiroyuki Matsuura en Tokyo Gallery + BTAP
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STRIJDERS

Samoerai, ninja’s en magical girls – Fascinatie voor 
mythische vechtersbazen

Wat fascineert mensen wereldwijd aan strijders uit Japan? Het eer-
gevoel van samoerai? De haast bovenmenselijke vaardigheden van 
de ninja? Het dodelijke wapenarsenaal? Of de duistere verhalen vol 
grijstinten, waarin er geen simplistische grenzen zijn tussen goed 
en fout?

De Japanse cultuur heeft een lange traditie van heroïsche verhalen 
vol actie. Van klassieke prenten tot de nieuwste videogames: vaak 
staat het gevecht centraal. Samoerai inspireerden talloze verhalen-
vertellers en zo droeg de populaire cultuur bij aan de mythische 
status van deze onverschrokken strijders. En dat mythische fasci-
neert mensen. 

2



16 – COOL JAPAN  –

- 19 -
Krijgers met het zwaard 
Op het slagveld zijn pijl en boog de 
voornaamste wapens, omdat je daar-
mee op afstand kunt schieten. Toch 
spreekt een zwaardvechtende Japanse 
krijger meer tot de verbeelding, ook in 
de Japanse cinema en in Hollywood.
Nog fascinerender is een samoerai 
die met twee zwaarden vecht, zoals 
de legendarische Miyamoto Musashi 
(ca. 1584-1645). Deze wapenrusting 
is opgesteld in een actiepose met 
twee houten oefenzwaarden. De 
oorbeschermers dragen het familie-
wapen van de Date-clan. 

Samoeraiharnas (tosei gusoku)
Onbekend
Japan, Edo-periode (1603-1868)
IJzer, koper, leer, lakwerk en zijde
MAS (AE.1951.0001.0001)

- 20 -
Stoere strijderspoppen
5 mei is in Japan Kinderdag. Tot 1948 
heette deze feestdag Jongensfestival 
en werden enkel zonen gevierd. De 
krijgerspoppen die op 5 mei veel inte-
rieurs sieren, herinneren daar nog aan.
De samoerai rechts staat symbool 
voor heldhaftigheid en kracht, de knie-
lende vlaggendrager links voor trouw 
en loyaliteit. Vroeger werd vooral van 
jongens verwacht dat ze zich aan 
deze kernwaarden zouden spiegelen. 

Krijgerspoppen
Onbekend
Japan, ca. 1930
Hout, metaal, zijde, katoen, gips, lakwerk 
en pigment
MAS (AE.1953.0013.0089)

- 21 -
De 47 rōnin
Deze theateraffiche kondigt Kanade-
hon chūshingura (De schatkamer van 

Samoerai, de ultieme krijgers 

De samoerai is een internationaal herkenbaar icoon. Deze Japanse 
strijders zijn een toonbeeld geworden van superieure wapens en vecht-
technieken, van totale toewijding aan de strijd en trouw aan hun heer.
Toch hebben juist ontrouwe samoerai de grote wendingen in de Japanse ge-
schiedenis veroorzaakt. Daarnaast legt het zwaard het af tegen vuurwapens. 
Ondanks deze realiteit is de samoerai nog steeds een grote inspira-
tiebron voor games, films en manga. Zo diende hij als voorbeeld voor 
Darth Vader uit Star Wars, misschien wel de meest iconische slech-
terik uit de filmgeschiedenis: zie de vorm van zijn helm. En wat is het 
ultieme wapen van menige geavanceerde robot uit manga en anime? 
Juist: een ouderwets zwaard.
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2

– STRIJDERS –

de loyale dienaren) aan, een gero-
mantiseerde versie van een bekend 
verhaal in Japan: de vroeg-18de-eeuwse 
geschiedenis van de 47 rōnin of 
meesterloze samoerai.

Zij vermoordden hun aartsvijand, een 
hoveling die schuld had aan de dood 
van hun meester. Later werden ze nati-
onale symbolen van trouw, volharding, 
zelfopoffering en eer. Op de affiche 
omsingelen de rōnin hun tegenstander.

Kabuki-theateraffiche Kanadehon 
chūshingura (De schatkamer van de 
loyale dienaren)
Onbekend
Japan, eind 19de eeuw
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4710)

- 22 -
Verborgen strijder
Utagawa Kuniyoshi ontwierp zowat 
twintig houtblokdrukseries over de 
47 rōnin. Om de censuurwetgeving 
te respecteren wijzigde hij in deze 
serie hun namen lichtjes.

Deze strijder, omgedoopt tot Kaida 
Yadaemon Tomonobu, verbergt zich 
tegen de pijlen achter een in een doek 
gewikkelde koto, een snaarinstrument.

Kleurenhoutblokdruk Kaida Yadaemon 
Tomonobu uit de serie Verhalen over 
de echte loyaliteit van trouwe samoerai
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, 1847
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4567 of AE.1997.0041.0035)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 23 -
Dappere rōnin 
De rōnin Onodera Jūnai Hidetomo 
heette eigenlijk Onodera Kōemon 
Hidetomi. Hij was zestig. Volgens de 
overlevering vocht hij dapper. Het 
vaandel is dat van de Asano-clan, 
waarmee de 47 rōnin verbonden 
waren. 

Kleurenhoutblokdruk Onodera Jūnai 
Hidetomo uit de serie Verhalen over de 
echte loyaliteit van trouwe samoerai
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, 1847
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4564)

of

Gewapende rōnin 
De rōnin Hara Gōemon Mototoki 
heette in werkelijkheid Hara Sōemon 
Mototoki. Hij was de voornaamste 
strijder van de Asano-clan. Hij hielp 
bij het beramen van de aanval van 
de 47 rōnin. Gewapend met een 
speer en een zwaard waagt hij zich 
aan het gevecht. 

Kleurenhoutblokdruk Hara Gōemon 
Mototoki uit de serie Verhalen over de 
echte loyaliteit van trouwe samoerai
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, 1847
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4566)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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- 24 -
Dappere rōnin 
Volgens de overlevering zou rōnin Chiba 
Saburohei Mitsutada, die eigenlijk 
Senba Saburobei Mitsutada heette, 
heftig gestreden hebben en doodde 
hij eigenhandig drie tegenstanders. 
Hij is hier afgebeeld met een yari, een 
speer met een rechte kling. 

Kleurenhoutblokdruk Chiba Saburohei 
Mitsutada uit de serie Verhalen over de 
echte loyaliteit van trouwe samoerai
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, 1847
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4565)

of

Boogschutter
Mase Kyūdayū Masa-aki krijgt van 
Kuniyoshi de naam Mase Chūdayū 
Masa-aki. Masa-aki, die bekendstond 
als een getalenteerd boogschutter, 
lijkt zijn pijl strak op de toeschouwer 
gericht te houden. Hij doodde in de 
nacht van de aanval drie vijandelijke 
samoerai. 

Kleurenhoutblokdruk Mase Chūdayū 
Masa-aki uit de serie Verhalen over de 
echte loyaliteit van trouwe samoerai
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, 1847
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0034)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 25 -
De grote veldslag van Kawanakajima 
We zien een treffen tussen de samoerai 
Uesugi Kenshin en Takeda Shingen met 
hun respectievelijke legers. Zij lever-
den tussen 1553 en 1564 een reeks 
veldslagen die voor beide partijen tot 
grote verliezen leidden.

Het rechterblad toont Kenshin 
op een paard. Shingen neemt de 
centrale positie in op het linkerblad. 
Zijn opvallende gehoornde helm en 
oorlogswaaier trekken de aandacht. 

Triptiek van kleurenhoutblokdrukken 
De grote veldslag van Kawanakajima
Utagawa Kuniyoshi
Japan, ca. 1845
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4686)

of

Wraak
Het triptiek waarvan deze prent 
deel uitmaakt, toont de apotheo-
se van het kabuki-theaterstuk Een 
geïllustreerd boek van Gappō-ga-
Tsuji: de eindstrijd tussen Saeda 
Daigakunosuke en Takahashi Yajūrō, 
gesteund door medestanders.

Nadat de inslechte samoerai Daiga-
kunosuke Yajūrō’s broer gedood had, 
zon die op wraak. Hij nam revanche bij 
Gappō-ga-Tsuji, een kruispunt in Osaka. 

Kleurenhoutblokdruk, deel van het 
triptiek De revanche bij Gappō-ga-Tsuji
Utagawa Yoshitora
Japan, ca. 1845
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4623)
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en

Dappere ruiter
Deze dappere strijder te paard, 
Samanosuke, is beter bekend als 
Akechi Hidemitsu (1536?-1582). Hij 
is een gerenommeerde samoerai uit 
de Sengoku-periode, een tijd van bijna 
continue oorlog en politieke intriges. 
We hebben het dan over midden 15de 
tot begin 17de eeuw.

De rookpluim uit de mond van het im-
mense kanon op de achtergrond getuigt 
van een aanval op een vijandelijk kasteel. 

Kleurenhoutblokdruk, deel van het triptiek 
De moedige krijger Samanosuke vernie-
tigt het vijandelijke kasteel van Atsumi 
Utagawa Yoshitora
Japan, ca. 1850
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4664)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 26 -
Het zwaard: de ziel van de samoerai
Het zwaard wordt vaak omschreven 
als de ziel van de krijger. Zwaarden 
krijgen al in de vroegste Japanse 
geschreven bronnen mythische 
krachten toegeschreven.

Een zwaard wordt in een plecht-
statige sfeer vervaardigd. Goede 
zwaardsmeden stonden in hoog aan-
zien en bijzondere zwaarden werden 
binnen samoerai-families van generatie 
op generatie doorgegeven.

A
Dolk (tantō) met schede (saya)
Onbekend
Japan, Meiji-periode (1868-1912)
Staal, koper, messing, hout en zijde
MAS (AE.1997.0041.0001.1-3/3)

B
Kort zwaard (wakizashi) met bijmesje 
(kogatana) en schede (saya)
Onbekend
Japan, tweede helft 17de eeuw
Staal, tin, koper, zilver, roggenhuid, hout, 
bladgoud, lakwerk en zijde 
MAS (AE.1951.0001.0025.1-3/3)

C
Fantasiezwaard (tachi) met schede (saya)
Onbekend
Japan, Meiji-periode (1868-1912)
Staal, been, hout en zijde
MAS (AE.1997.0041.0019.1-3/3)

D
Kort zwaard (wakizashi) met schede (saya)
Onbekend
Japan, Meiji-periode (1868-1912)
Staal, been, hout, parelmoer en zijde
MAS (AE.4430)

E
Paar van kort zwaard (wakizashi) en 
lang gevechtszwaard (katana)
Wakizashi gesigneerd: Nobukuni Yoshiyasu
Japan, Edo-periode (1603–1868)
Staal, ijzer koper, zilver, roggenhuid, hout, 
lakwerk, goudpoeder en zijde
MAS (AE.1997.0041.0016 en 
AE.1997.0041.0017)

Samoerai droegen meestal twee 
zwaarden. Samen heten ze daishō. 
De schedes en stootplaatjes, die de 
zwaardkling van het heft scheiden, van 
dit paar komen overeen.
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- 27 -
Naruto, een ninja in opleiding 
De ninja is de geheimzinnigste strijder. Deze sluipmoordenaar is meer een 
mythische figuur uit de popcultuur dan een historisch personage, al bestonden 
ninja’s echt.

De beroemdste fictieve ninja is de jongen Naruto, die traint om ninja groot-
meester te worden. Van deze manga werden meer dan 220 miljoen stuks 
verkocht; van de anime verschenen een kleine 700 afleveringen.

Originele tekeningen Naruto
Verhaal en illustraties door Kishimoto Masashi, uitgever Shueisha
Japan, 1999-2014
Potlood op papier
Joost Backaert
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- 28 -
Tatoeage-rage
Lu Chi Shen, een protagonist uit Het 
verhaal van de wateroever, doodt 
een man en wordt priester. In een 
dronken bui vergeet Lu zijn priester-
geloften, viert zijn agressie bot en 
vernietigt de tempelpoort.

Elders in de tentoonstelling gebruikt 
Tsukioka Yoshitoshi dit verhaal voor 
een prentenserie met Japanse helden. 
Hier kiest hij voor een held uit de 
originele Chinese roman. Ook andere 
houtblokdrukkunstenaars beeldden 
de hoofdpersonages uit het populaire 
verhaal af, meestal met uitgebreide 
tatoeages. De prenten veroorzaakten 
een tatoeage-rage in Japan.

Kleurenhoutblokdruk Lu Chi Shen ver-
nielt de tempelpoort in een dronken bui
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1887
Inkt en pigment op papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.04848)

of

Zwemkampioen vol tatoeages
Ook de topzwemmer Chōjun (Zhang 
Shun), de ‘witte streep in de golven’, 
was een held uit de Chinese roman Het 
verhaal van de wateroever. Golven zijn 
ook te zien in zijn tatoeage. Wie goed 
kijkt, ziet verder nog pijnboomnaalden, 
klimop, bloesems, vlammen en een slang.

Hier breekt Chōjun door het hekwerk 
van een waterdam. De bellen die 
daaraan hangen rinkelen en de gealar-
meerde vijanden beschieten hem.

Kleurenhoutblokdruk De heldhaftige 
schurk Chōjun uit de serie 108 helden uit 
het populaire ‘Verhaal van de wateroever’
Utagawa Kuniyoshi
Japan, 1827-1830
Inkt en pigment op papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
Brussel (JP.02093 of reproductie)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

Tatoeages, cool of niet?  

De tatoeage, irezumi, heeft een lange geschiedenis in Japan, maar 
nooit zijn tatoeages algemeen cool geworden. Wereldwijd bewondert 
men de visuele kwaliteit van Japanse tatoeages en koppelt men de 
afgebeelde onderwerpen aan de ‘weg van de samoerai’.

In Japan zelf wordt het dragen ervan meestal in verband gebracht met 
georganiseerde misdaad. Bij openbare badhuizen staan vaak waar-
schuwingen dat gasten met tatoeages niet toegelaten worden. Japanse 
tatoeages zijn dus een voorbeeld van een wereldwijde fascinatie die 
Japan zelf niet zal promoten. 
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- 29 -
Chinese mythische leeuw
Deze netsuke stelt een jongetje 
voor dat op een trommel slaat. Zijn 
opvallende masker is dat van een 
karajishi. Deze Chinese mythische 
leeuw, de koning van de dieren, 
komt in Japanse tatoeages vaak 
voor in combinatie met de koning 
van de bloemen, de pioen. 

Netsuke karajishi
Onbekend
Japan, 18de of 19de eeuw 
Hout en lakwerk
MAS (AE.1966.0042.0036)

- 30 -
Stootplaatjes met draken
Deze tsuba, stootplaatjes die de 
zwaardkling van het heft scheiden, 
zijn gedecoreerd met indrukwek-
kende draken. Een draak vliegt 
tussen de wolken en brengt regen, 
dus goede oogsten en voorspoed.

Het is niet vreemd dat dit machtige 
wezen een belangrijke plaats kreeg 
in de Japanse tatoeage-iconografie. 

Stootplaatje met draak
Gesigneerd: Masamitsu
Japan, Edo-periode (1603-1868)
IJzer
MAS (AE.1951.0001.0034) 

Stootplaatje met draak
Onbekend
Japan, Edo-periode (1603-1868)
IJzer
MAS (AE.1951.0001.0030)

- 31 -
De reuzenslang 
Op deze pijpkoker, kiseruzutsu, 
doodt een strijder een reuzenslang. 
Net als de draak komt ook die vaak 
voor in Japanse tatoeages.

Reuzenslangen zijn, in tegenstelling 
tot draken, niet meteen goedaardig. 
Ze verorberen enorme porties 
voedsel en doen zich vaak te goed 
aan sloten alcoholische drank.  
Ze durven zelf mensen te eten! 

Pijpkoker met reuzenslang
Onbekend
Japan, 19de eeuw
Been
MAS (AE.1966.0042.0032.1-2/2)

- 32 -
Verbergende stickers
In de meeste Japanse badhuizen 
mag je niet binnen met een tatoe-
age, omdat het dragen ervan kan 
betekenen dat je behoort tot de 
georganiseerde misdaad.

Voor mensen met niet al te grote ta-
toeages is er een oplossing: stickers 
in huidskleur, heel dun en waterbe-
stendig. Zoals de verpakking zegt: 
‘Als je ze tijdelijk wilt verbergen!!’ 
En: ‘Voor in het zwembad, de sport-
school, of in het badhuis’.

Stickers om tatoeages te verbergen
Techno Trade Tokyo
China, 2017
Kunststof, kleur medium
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3771)
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- 33 -
Beschermende draak
Een draak doemt op uit het wolken-
dek boven het water. In het Westen 
worden draken vaak met vuur geas-
socieerd, in Japan is er juist een sterk 
verband tussen draken en water.

De draak stond voor brandweer-
mannen van enkele eeuwen geleden 
voor bescherming. Zij werden overgoten 
met water voor ze een brandend 
pand binnengingen. Brandweermannen 
hadden daarom vaak tatoeages met 
draken.

Kamerscherm met draak
Unkoku Tōyō of een onbekende artiest 
van de Unkoku-school
Japan, ca. 1630-1668 of 18de-19de eeuw
Inkt, papier en hout
MAS (AE.2005.0029.0001) 

- 34 -
De kracht van de koi
Vaandels in de vorm van koi, koinobori, 
sieren Japan op de jaarlijkse feest-
dag voor kinderen. Ouders wensen 
zo dat hun kinderen gezond en 
sterk mogen opgroeien.

Ook in Japanse tatoeages duiken 
vaak koi op. De symbolische bete-
kenis is dezelfde: krachtig als een 
koikarper die tegen een snelstro-
mende rivier op zwemt.

Koi-vaandel
Onbekend
Japan, ca. 1930
Katoen, metaal en hout
MAS (AE.1953.0013.0092)
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- 35 -
De vijand op afstand 
De naginata is een soort hellebaard. 
Veel vrouwelijke strijders vertrouw-
den in een gevecht op dit wapen.  
Zo kon je een grotere afstand tot je 
tegenstander bewaren. Het idee van 
vrouwelijke samoerai met naginata is 
wellicht ook gevoed en uitvergroot 
door de populaire beeld- en verha-
lencultuur.

Naginata met schede (saya)
Onbekend
Japan, Edo-periode (1603-1868)
IJzer, staal, hout, lakwerk en goudpoeder
MAS (AE.1951.0001.0218.1-2/2)

- 36 -
Dodelijke heldin
De heldin Kansuke is van geen 
kleintje vervaard. Met een glimlach 
om de lippen steekt ze een zwaard 
in de hals van haar angstaanjagende 
belager. De mouwen van haar buiten-
kimono heeft ze uitgedaan. Zo heeft 
ze meer bewegingsvrijheid. 

Kleurenhoutblokdruk De vrouw Kansuke 
uit de serie Schoonheid en moed in ‘Het 
verhaal van de wateroever’
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1866
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0038.1-4/4)

of

Vrouwelijke strijders   

De Japanse geschiedenis en literatuur worden bevolkt door vrou-
welijke strijders die vechten voor hun idealen, geliefde en familie. 
De beroemdste vrouwelijke samoerai is ongetwijfeld Tomoe Gozen 
(1157?–1247), die haar heer en geliefde op het strijdveld volgt en een 
van zijn belangrijkste commandanten wordt. 

Ook in de Japanse popcultuur komen heel veel vechtende vrouwen 
voor. Deze heldinnen spelen hoofdrollen in diverse manga en anime, zoals 
bijvoorbeeld Cardcaptor Sakura en Madoka Magica, populaire series in 
het genre magical girls, mahō shōjo. Laat je niet misleiden door hun meis-
jesachtige uiterlijk: ze zijn misschien schattig, maar vooral ijzersterk.
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Yatsushiro en haar wolf
Yatsushiro was gehuwd met een dienaar 
van Minamoto no Tametomo (1139-1170), 
een beroemde samoerai. Het verhaal 
ging dat de onverschrokken Yatsushiro 
zich zelfs zwanger in de strijd tegen een 
vijandelijke clan had gewaagd. Ze zou 
ook het leven van Tametomo’s dochter 
gered hebben. Yatsushiro vertrouwde 
op haar wolf Nokaze om haar zo nodig 
te hulp te snellen. 

Kleurenhoutblokdruk Yatsushiro, de 
vrouw van Hatchotsubute Kiheiji uit 
de serie Schoonheid en moed in ‘Het 
verhaal van de wateroever’
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1866
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0033.1-3/3)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 37 -
De vijftien bekendste vrouwelijke 
strijders
Het drieluik Overzicht van heldinnen 
van het oude Japan is een voorbeeld 
van hoe vrouwelijke krijgers geëerd 
werden. Elk paneel toont vijf his-
torische heldinnen. Geheel rechts 
bovenaan staat bijvoorbeeld de 
legendarische samoerai Tomoe Gozen 
uit de 12de eeuw. Zij bewees zichzelf 
volgens overleveringen als een strijder 
die ‘wel duizend mannen waard was’.

Triptiek van kleurenhoutblokdrukken 
Overzicht van heldinnen van het oude 
Japan
Utagawa Kunisada
Japan, ca. 1840 (reproductie)
Inkt en pigment op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland  
(RV-1353-1543-a, RV-1353-1543-b en  
RV-1353-1543-c)

- 38 -
Schoolmeisje met superkrachten
Een van Japans meest geliefde 
strijders is het blonde meisje Sailor 
Moon. In haar vrije tijd verdedigt 
zij met haar vriendinnen de wereld 
tegen het kwaad. Ze is een waar 
fenomeen in Japan, waar ze op tal 
van producten te zien is.

In de jaren 1990 zorgden de vertaalde 
manga en anime voor een grote 
doorbraak in de Verenigde Staten. 

Originele anime-cels Sailor Moon
Verhaal en tekeningen door Takeuchi 
Naoko
Japan, 1992-1997
Acrylverf op celluloseacetaat
Particuliere bruikleengever

Diverse Sailor Moon-merchandise: 
figuur, sleutelhanger, zeep en make-up
Japan, na 1992
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-2638, 
R-2639, R-2643 en R-2644)
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- 39 -
Knokken in games 
Slaan, trappen, smijten, beuken, verpulveren en vermorzelen: daar draait het 
om in vechtspellen als Mortal Kombat, Tekken en Street Fighter. In de jaren 
1990 zorgen deze grote franchises wereldwijd voor adrenaline en vinger-
kramp, zowel thuis en in speelhallen als tijdens officiële e-sportstoernooien. 
Finish him!

Deze werken zijn gemaakt ter promotie van de release van Street Fighter IV 
in 2008. 

Karakters Chun-Li, Akuma, Ryu en Ken
Capcom 
Japan, 2008 (geautoriseerde reproducties, via galerij Cook & Becker)
Digitale tekeningen op papier 
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland (R-2676, R-2677, R-2678 en 
R-2679)

- 40 -
Buitenaardse strijder op aarde
Son Goku is het hoofdpersonage van de wereldbekende Dragon Ball-series. 
Hij is een Saiyan, een buitenaardse mensachtige strijder die op aarde opgroeit.

Jarenlang traint hij zich in het beheersen van zijn bovennatuurlijke krachten, 
om zo de grootste strijder op aarde te worden. Als kwaadaardige personages 
het universum willen vernietigen, offert hij zich op om de aarde te beschermen.

Studio-modeltekeningen (jonge Goku) en tekeningen voor anime-cels (volwassen Goku) 
Dragon Ball
Toei Animation naar een ontwerp van Toriyama Akira
Japan, 1986-1996
Potlood, inkt en pigment op papier
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Duizend jaar vakmanschap – Van oude meesters tot 
moderne massaproductie

Opvallend zijn de overeenkomsten tussen oude meesters en 
moderne tekenaars…

Zijn hun prenten en rolschilderingen dan de directe voorlopers van 
manga en anime? Dat kun je niet zeggen, want ook de Amerikaanse 
comics en cartoons zijn grote inspiratiebronnen voor vroege manga 
en anime. 

Onmiskenbaar is wel dat veel eeuwenoude technieken en visuele 
trucs nog altijd gebruikt worden door moderne mangaka (teke-
naars) en animatoren. Wat dat betreft staan de moderne vakmannen 
en -vrouwen op de schouders van reuzen.

3
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Vlakverdeling en visualisering 

Hoe deel je een lege pagina in? Wat vul je met de tekening, wat met 
tekst en wat laat je leeg? 

Japan heeft een lange traditie van visuele vertellingen, met complete 
verhalen op papier. Ook gaan tekst en beeld er al heel lang samen. 
Toch was de moderne manga niet ontstaan zonder Amerikaanse en 
Europese invloeden. 

Tekenaars kunnen er eindeloos spelen en variëren met visualisering, 
vlakverdeling en de plaatsing van dialogen en gedachten. 

Tekenen als vak en ambacht  

Het werk van een goede illustrator is altijd gewild. Het neerzetten van 
treffende lijnen is een vak. En een pittig vak.

Prentontwerpers uit de 19de eeuw of mangaka uit de 21ste eeuw: hun 
dagen zijn gevuld met schetsen, het indelen van composities en het 
uitwerken van tekeningen.

Uiteraard begint alles met creativiteit, maar verder is het vooral uren 
maken. De combinatie van talent, een goede training, jaren oefenen en 
een stevige werklust resulteert in het beste eindproduct.

De buitenlijn  

De herkenbaarheid van Japanse tekeningen en prenten zit hem onder 
andere in het gebruik van een duidelijke buitenlijn. Dat zie je in schilder- 
en tekenkunst van het eerste millennium tot nu, en ook duidelijk in 
houtblokdrukken.

Natuurlijk is dit ook kenmerkend voor manga en anime, maar hetzelfde 
kan gezegd worden van striptekeningen uit de hele wereld.
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Import van het Europese perspectief  

De toepassing van het perspectief in Japanse illustraties is een mooi 
voorbeeld van buitenlandse import. Europese teken- en schilderboeken 
waren enorm populair in Japan in de 18de en 19de eeuw.

De techniek van lijnperspectief met een centraal verdwijnpunt was 
nieuw in Japan en werd succesvol overgenomen. Ook door grotere 
objecten op de voorgrond te plaatsen versterkten Japanse illustratoren 
de dieptewerking in hun composities.

Snelle lijnen, dynamische poses   

Een kenmerk van anime en manga is de intense beweging en snelheid in 
de tekenstijl, vooral in de actiegenres. Die dynamiek is al herkenbaar in 
boeken en prenten uit de 19de eeuw.

De ‘snelheidslijnen’ uit moderne strips komen nog niet voor, maar sommige 
overeenkomsten zijn opvallend, zoals momentopnames met door het 
beeld vliegende voorwerpen. En poses met gekromde lijnen die beweging 
suggereren. Een andere oude visuele truc is het afbeelden van een 
moment vlak vóór of ná een actie of beweging.
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- 41 -
Moord op een geisha
Theateraffiches duiken in deze 
tentoonstelling her en der op. Ze 
kondigen aan wat er in het theater 
op het programma staat.

Dit stuk telt drie scènes. Kronkelende 
lijnen scheiden ze visueel. Wie het 
verhaal wat kende, kon het zo al vol-
gen. Het vertelt hoe een afgewezen 
aanbidder de geisha Minokichi doodt.

Kabuki-theateraffiche Een sensationele 
gebeurtenis op het Hachiman-festival 
tijdens een nacht met volle maan
Onbekend
Japan, tweede helft 19de eeuw
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4711)

- 42 -
Voortreffelijk hout
Het lijnenblok voor een houtblokdruk 
moet van voortreffelijk hout zijn, bij 
voorkeur wilde kers. Die groeit het 
hele jaar door ongeveer even snel, 
waardoor het hout gelijkmatig hard is.

De lijntekening wordt zo uitgesneden 
dat er een soort smalle houten 
‘dijkjes’ overblijven, waarmee de 
buitenlijn wordt gedrukt. Krachtige 
buitenlijnen met daarin effen kleur-
vlakken zijn relatief makkelijker te 
realiseren. Dat bezorgt prenten hun 
strakke, grafische karakter.

Lijnenblok met afbeelding mooie vrouw
Onbekend
Japan, 19de eeuw
Inkt en hout
MAS (AE.6640.1-3)

- 43 -
Karikaturen van mensachtige 
dieren
Dit is een reproductie van teke-
ningen op vier handrollen uit de 
12de en 13de eeuw. De originelen 
zijn erkend als nationale schat van 
Japan. De dieren daarin halen allerlei 
mensenstreken uit.

De tekenstijl is een zeer oud 
voorbeeld van het werken met 
buitenlijnen in inkt. Hier werden 
die niet ingekleurd met pigmenten, 
maar alleen met grijstinten van 
verdunde inkt.

Chōjū-jinbutsu-giga (Karikaturen van 
mensachtige dieren)
Onbekend
Japan, 12de-13de eeuw (20ste-eeuwse 
reproductie)
Inkt op papier en hout
MAS (AE.1999.0827.1-2.D)

- 44 -
Dank voor de aardbeving!
Na de grote aardbeving van 1855 
kwamen allerlei prenten uit met 
daarop een meerval. Een enorm 
exemplaar van deze vis onder de 
grond van Japan zou aardbevingen 
veroorzaken. De timmerlui in deze 
prent danken de meerval omdat hij 
hen veel werk gaf.

De ‘toeters’ met daarin hun woorden 
kun je voorlopers van de tekst-
ballonnen uit manga noemen. De 
moderne tekstballon ontstond pas 
later, onder invloed van Europese 
en Amerikaanse cartoons. 
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Diptiek van kleurenhoutblokdrukken 
Geschenken uit de hemel voor de 
verschillende ambachtslieden
Onbekend
Japan, 1855-1856
Inkt en pigment op papier
Nationaal Museum van Wereldculturen 
(RV-00-1273 en RV-00-1274)

- 45 -
Avonturen van een legerhond
De humoristische belevenissen van 
de zwart-witte legerhond Norakuro 
verschenen eerst als strip in een 
tijdschrift, later als volledige manga- 
serie en zelfs als vooroorlogse 
anime. Er kwam ook merchandise 
aan te pas.

Norakuro behoort tot een honden- 
brigade die het opneemt tegen 
andere dierenbrigades. Bedenker, 
tekenaar en manga-pionier Tagawa 
Suihō gebruikte voor zijn verhalen 
zijn ervaringen in het keizerlijk leger.

Stripverhaal Norakuro
Tagawa Suihō 
Japan, 1938 (herdruk)
Inkt op papier
Particuliere bruikleengever

- 46 -
Eerste tekstballon
Nadat Japan zich vanaf 1854 onder 
Amerikaanse dwang openstelde 
voor internationale handel, was er 
snel een instroom van buitenlandse 
invloed. De Engelse illustrator Charles 
Wirgman bracht het eerste (maande-
lijkse) tijdschrift uit: Japan Punch.

In zijn cartoons gebruikte hij ook 
tekstballonnen. Algemeen wordt aan-
genomen dat dit de origine is van de 
hedendaagse tekstballon in Japan.

Tijdschrift (gedrukt met houtblokken) 
Japan Punch
Charles Wirgman 
Japan, 1875-1876
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (TM-749-18-TT)
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- 47 -
Vegeta uit Dragon Ball in zijn 
space pod
Een anime maken kostte veel werk. 
Voor elke seconde bewegend beeld 
waren gemiddeld twaalf cels nodig.

Een schets wordt uitgewerkt tot 
een lijntekening met daarin de kleur-
vlakken. Dan worden de buitenlijnen 
overgetrokken op cels. Die worden 
van de achterzijde met de hand 
ingekleurd. De aparte cels voor per-
sonages en achtergronden worden 
bij de opnames over elkaar gelegd.

Originele tekeningen Dragon Ball
Toei Animation naar een ontwerp van 
Toriyama Akira
Japan, 1986-1996
Potlood op papier
Particuliere bruikleengever

- 48 -
Eén seconde, twaalf tekeningen
Mazinger Z was de eerste mecha, 
een manga- of anime-serie waarin 
gigantische robots bestuurd worden 
vanuit een cockpit in het hoofd of 
de torso.

Hier zie je hoe de voorbereidende 
tekening voor een anime-cel ge-
maakt wordt. Er zijn meestal twaalf 
cels per seconde bewegend beeld. 
Je had dan ook een hele studio met 
vakkundige tekenaars nodig om een 
anime-serie te maken. 

Originele tekeningen Mazinger Z
Toei Animation naar een ontwerp van 
Nagai Gō
Japan, 1972-1974
Potlood op papier
Particuliere bruikleengever

- 49 -
Boogschutter op balkon
Een krijger spant zijn boog en legt 
aan. De illustrator heeft duidelijk 
geëxperimenteerd met posities van 
de boog, om de compositie zo dyna-
misch mogelijk te maken. De ronding 
in de zwaardschede achter de man 
verhoogt de spanning in het ontwerp.
De schets is losjes getekend met 
inkt en penseel. In het proces van 
het ontwerpen van een houtblok-
druk is dit een eerste stap.

Schets met boogschutter
Toegeschreven aan Utagawa Kuniyoshi 
Japan, ca. 1840-1861
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-3513-627)

- 50 -
Populaire tekeningen
Kitao Masayoshi maakte rond 1800 
naam met zijn stijl van vereenvoudigde 
tekeningen. Veel daarvan tekende hij 
in één lijn, zonder zijn penseel van 
het papier te halen.
Door te spelen met vloeiende, ge-
bogen lijnen – nu eens dik, dan weer 
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dun – komen zijn figuren tot leven. De 
tekeningen waren zo populair dat er 
boeken vol van uitgegeven werden. 

Tekening met verschillende figuren
Kitao Masayoshi 
Japan, ca. 1795-1800
Inkt en pigment op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-3513-1799)

- 51 -
Aankondiging voor Jet King
In deze zeldzame tekening door 
de ‘god van manga’, Tezuka Osamu, 
zie je hoe vóór de tijd van digitale 
illustraties manga werden gemaakt. 
De tekst werd apart gedrukt, uitge-
sneden en met de hand ingeplakt in 
de tekening.

De artiest refereert aan zijn eigen 
werk, met karakters die uit het 
manga-boek tevoorschijn lijken te 
komen. De figuur in de achtergrond 
met bril en alpinopet is een cameo 
van Tezuka zelf.

Tekening met aankondiging voor Jet King
Tezuka Osamu 
Japan, 1959
Inkt op papier
Particuliere bruikleengever

- 52 -
Heidi uit Japan
Weinigen weten dat de tekenfilm 
over het Alpenmeisje Heidi uit Japan 
komt. In deze tekeningen, met een 
enkele sierlijke buitenlijn neergezet, 
geeft hoofdtekenaar Kotabe Yōichi 
aanwijzingen aan zijn team.

Daarin zaten ook de latere oprichters 
van Studio Ghibli, Miyazaki Hayao 
en Takahata Isao. Kotabe maakte later 
naam bij Nintendo, als ontwerper 
van de karakters van Super Mario. 

Originele tekeningen Heidi
Kotabe Yōichi
Japan, 1974
Potlood op papier
Particuliere bruikleengever

- 53 -
Proefdruk 
Japanse prenten zijn grotendeels 
houtblokdrukken: een ontwerp 
wordt overgebracht op een druk-
blok, dat een bloksnijder nauwkeurig 
gutst. De basis is een lijnblok waar-
mee de buitenlijn wordt afgedrukt.

Voor het drukken van kleuren zijn 
aparte kleurblokken nodig. Voor ze 
gesneden werden, moest eerst een 
proefdruk van het lijnblok gemaakt 
worden. Dit is daarvan een (vrij zeld-
zaam) voorbeeld.

Proefdruk met mooie vrouw
Kitagawa Utamaro
Japan, ca. 1800
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-1327-271)

 - 54 -
Strijdend de afgrond in
Twee samoerai rollen al vechtend 
van een steile bergwand. Deze prent 
is een lofzang op de eervolle oor-
logsdienst van de onbevreesde Katō 
Kiyomasa in de Slag bij Shizugatake in  
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1583. De jonge Kiyomasa vergaarde  
er faam als een van de ‘zeven speren 
van Shizugatake’, de zeven belang-
rijkste generaals in dienst van veld-
heer Toyotomi Hideyoshi.

Kleurenhoutblokdruk De eervolle 
oorlogsdienst van Katō Kiyomasa in 
de Slag bij Shizugatake uit de serie De 
essays van Gekkō
Ogata Gekkō
Japan, 1897
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0008)

of

Nachtelijke aanval
Het verhaal van de 47 rōnin, strijders 
die na hun meesters dood verweesd 
achterbleven, komt hier meermaals 
aan bod. Hier valt de groep samoerai 
het landhuis van de schuldige aan, 
Kira Yoshinaka (1641-1703). Die zal 
het met zijn leven bekopen.

De rōnin, in hun zwart-witte haori of 
overjassen, mogen geen tijd verliezen. 
Ze klauteren op en glijden van de 
daken, recht op hun doel af.

Kleurenhoutblokdruk, deel van het 
triptiek De trouwe aanhangers bereiken 
hun doel
Utagawa Sadahide
Japan, 1847-1852
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4663)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 55 -
Prinses Mononoke
Miyazaki Hayao is Japans beroemd-
ste animator en een van ‘s werelds 
meest geliefde filmmakers. Hij is ook 
scenarioschrijver, regisseur, produ-
cent en oprichter van Studio Ghibli, 
volgens velen de beste animatiestu-
dio ter wereld. 

Voor de productie van het eco-
epos Prinses Mononoke waren naar 
verluidt 144.000 cels nodig. Die 
werden bijna allemaal met de hand 
getekend en ingekleurd, wat de pro-
ductiekosten mee omhoog joeg.

Originele anime-cel Prinses Mononoke
Studio Ghibli naar een ontwerp van 
Miyazaki Hayao
Japan, 1997
Acrylverf op celluloseacetaat
Joost Backaert

- 56 -
Porco Rosso
Voor één seconde animatie zijn 
gemiddeld twaalf tekeningen nodig. 
Snel achter elkaar afgespeeld, sug-
gereren die een vloeiende beweging.

Vóór de digitale tijd werden anime 
gemaakt met cels, doorzichtige 
vellen waarop men de losse frames 
schilderde. Eerst zet men de (meest-
al zwarte) buitenlijnen op; daarna 
volgen de kleurvlakken met acryl-
verf. De Japanse animatie-industrie 
stapte pas eind 20ste eeuw over op 
computeranimatie. 
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Originele anime-cel Porco Rosso
Studio Ghibli naar een ontwerp van 
Miyazaki Hayao
Japan, 1992
Acrylverf op celluloseacetaat
Joost Backaert

- 57 -
Bij de lurven
Dit is een beslissend moment in een 
duel. Aan de lijnen op het gezicht is 
te zien dat het om kabuki-acteurs 
gaat; zij dragen zo’n make-up.

De man met het zwaard staat stabiel, 
maar de ander struikelt door de kracht 
waarmee hij vastgegrepen wordt. 
Links bovenin, ietwat gedraaid, maakte 
de kunstenaar nog een schetsje van 
een acteursgezicht.

Schets met vechtscène 
Toegeschreven aan tagawa Kuniyoshi
Japan, ca. 1840-1861
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-3513-616)

- 58 -
Genadeklap?
Er zijn manieren om in een tekening 
snelheid te suggereren. Meestal 
wordt het moment vlak vóór of na 
een actie getoond. Hier heft de 
winnende krijger zijn zwaard om 
de genadeklap toe te dienen. Als 
zijn tegenstander maar even stil 
zou liggen…

Papier was duur. Hier zie je goed dat 
beide zijden werden gebruikt om op 
te schetsen.

Schets met vechtscène
Onbekend
Japan, 19de eeuw
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-3513-1202)

- 59 -
Hokusai’s hand? 
Katsushika Hokusai is wellicht Japans 
bekendste kunstenaar. Deze rol-
schildering wordt aan hem toege-
schreven. Als dat klopt, gunt ze ons 
een zeldzame inkijk in het vakman-
schap van de kunstenaar.

Een rolschildering zoals deze wordt 
immers gemaakt zonder de hulp van 
pupillen, drukbloksnijders of drukkers. 
Dat is bij prenten wel het geval. 

Rolschildering met oude man in pel-
grimskledij 
Gesigneerd: Manji, de oude man verzot 
op schilderen, voorheen bekend als 
Hokusai 
Inkt, papier en zijde
Japan, vermoedelijk 1830-1849
MAS (AE.1966.0042.0050)

- 60 -
Gevoel van beweging
Twee karakters uit de Chinese roman 
Het verhaal van de wateroever vechten. 
Katsushika Hokusai illustreert hier 
een populaire Japanse vertaling van 
dit verhaal. 

Het gevoel van beweging is sterk om-
dat het moment vlak ná de zwieper 
weergegeven is. De kromme houding 
van de mannen geeft de illustratie 
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een draaiing. De tekening is al ver uit-
gewerkt: zelfs de tekst staat er al bij.

Tekening met vechtscène
Katsushika Hokusai 
Japan, ca. 1830
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-3513-2642)

- 61 -
De levende koning van de hel
Katsuenra Genshōshichi (Ruan Xiaoqi) 
is een held uit Het verhaal van de 
wateroever. Zijn bijnaam, de ‘levende 
koning van de hel’, dankt hij aan zijn 
opvallende uiterlijk, met uitpuilende 
ogen en donkere vlekken op het 
gezicht.

Hier trekt de held in vliegende vaart 
een tijgervel over zijn schouder 
om zich te beschutten tegen een 
pijlenregen. 

Kleurenhoutblokdruk Katsuenra 
Genshōshichi uit de serie 108 helden uit 
het populaire ‘Verhaal van de wateroever’
Utagawa Kuniyoshi
Japan, 1827-1830
Inkt en pigment op papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.02095)

of

Chaos alom
Deze Konseimao Hanzui (Fan Rui), 
een angstwekkende maar al bij al 
rechtvaardige bendeleider, is een 
fictieve held uit Het verhaal van de 
wateroever. Zijn bijnaam is de ‘demo-
nenkoning van de chaos’.

Utagawa Kuniyoshi slaagt erin de 
chaos in zijn voorstelling van de 
bandiet te vertalen: een wervelwind 
van stenen, vliegende demonen en 
een steigerend paard creëren een 
gevoel van drukke dynamiek.

Kleurenhoutblokdruk Konseimao 
Hanzui uit de serie 108 helden uit het 
populaire ‘Verhaal van de wateroever’
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, 1827-1830
Inkt en pigment op papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.02083)

of

Pijlenregen 
Deze samoerai probeert zich te 
beschutten tegen een haast onont-
koombare pijlenregen. Het levenloze 
lichaam van zijn strijdkameraad dat 
hij om zich heen heeft gewikkeld, 
moet bescherming bieden.

Enkele pijlen worden in hun vliegende 
vlucht afgebeeld. Zo slaagt de kun-
stenaar erin beweging vast te leggen. 

Kleurenhoutblokdruk Het laatste 
gevecht van de Kusunoki-clan te 
Shijō-Nawate
Utagawa Kuniyoshi
Japan, ca. 1851-1852
Inkt en pigment op papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.07119)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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- 62 -
Snelheid en beweging
Deze prent was het linkerblad van 
een triptiek. In zijn geheel toonde 
dat een jachttafereel op de berg 
Katsuragi. Keizer Yūryaku (418-479) 
wordt aangevallen door een angst-
aanjagend everzwijn, maar trapt het 
buitelende dier krachtig weg. Op-
vliegende herfstbladeren brengen 
beweging en snelheid in de scène.

Kleurenhoutblokdruk, deel van het 
triptiek Keizer Yūryaku, de 22ste keizer 
uit de serie Een beknopte geïllustreerde 
geschiedenis van groot Japan 
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1879
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0009)

of

Opwaaiende stofwolken
Misnoegde voormalige samoerai uit 
het Satsuma-domein kwamen in 1877 
onder leiding van Saigō Takamori in 
opstand tegen de Japanse overheid. 
Deze strijd bij het stadje Takase vond 
plaats in het prille begin van de op-
stand. Opwaaiende stofwolken en 
figuren in volle beweging creëren een 
gevoel van snelheid in deze prent.

Kleurenhoutblokdruk, deel van het 
triptiek De grote mars op Takaseguchi
Kobayashi Eitaku
Japan, 1877
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4622)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 63 -
Processie in perspectief
De pas gekroonde keizer Meiji en 
zijn gevolg trekken in 1868 van de 
keizerlijke hoofdstad Kyoto naar 
de nieuwe hoofdstad Tokio, waar 
voordien de shogun en het militaire 
bewind hun zetel hadden.

Op de achtergrond passeert de 
processie de poort van de Zōjō-ji-
tempel. De compositie hanteert het 
westerse lijnperspectief, met het 
vluchtpunt links achteraan.

Kleurenhoutblokdruk Het district 
Shibadaimon uit de serie Twaalf 
gezichten op Tokio
Onbekend 
Japan, ca.1868
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4692)

of

Het Sai-meer bij zonsondergang
We zien het Sai-meer in de prefec-
tuur Yamanashi. Tsuchiya Koitsu was 
een aanhanger van de shin-hangabe-
weging. Die blies de houtblokdruk-
kunst in 20ste-eeuws Japan nieuw 
leven in, met ruimte voor innovatie, 
zoals driedimensionaliteit en een 
realistische ruimtewerking.

Koitsu gebruikt ook een oudere, be-
proefde techniek: het dieptegevoel 
versterken door een groot object 
vooraan te plaatsen. De boom op 
het voorplan lijkt dichtbij, de Fujiberg 
daarentegen veraf.
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Kleurenhoutblokdruk Het Sai-meer bij 
zonsondergang
Tsuchiya Koitsu 
Japan, 1938
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0010)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 64 -
Tempel in de sneeuw
Dit idyllische wintertafereel toont de 
ondergesneeuwde Tōeizan-tempel 
in Tokio. Die werd later tijdens een 
veldslag vernietigd. Enkel de pagode, 
waarvan je rechts achteraan een 
glimp opvangt, staat er nog.

De kunstenaar creëert een slimme 
perspectiefwerking door een deel 
van de tempelconstructie op de 
voorgrond groot in beeld te brengen. 

Kleurenhoutblokdruk De Tōeizan-tempel 
in Ueno uit de serie Bekende plaatsen 
in Edo
Utagawa Hiroshige
Japan, 1858
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1997.0041.0037)

of

Optocht in perspectief 
Een realistisch perspectief is dit niet 
echt. Maar door het hoge gezichts-
punt voelt het toch aan alsof de 
optocht van verderaf komt aange-
marcheerd. 

Dit is een processie van daimyō 
of landheren naar Edo, het huidige 

Tokio, waar het shogunaat zijn zetel 
had. De daimyō brachten afwisselend 
een jaar op hun domein en een jaar 
in Edo door, terwijl hun echtgenotes 
en kinderen permanent in de groot-
stad moesten wonen. 

Kleurenhoutblokdruk De Tōkaidō-route: 
De veeschuren in Takanawa 
Kawanabe Kyōsai
Japan, 1863
Inkt en pigment op papier

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 65 -
Paardenweide
Niet ver van Tokio lag de grote vlak-
te van Kogane, een paardenweide 
onder controle van het shogunaat, 
het militaire bewind. Het grazende 
paard op het voorplan lijkt imposant 
groot.

Aan de horizonlijn zie je de berg Fuji. 
Hij is veel kleiner weergegeven dan 
het paard. Zo realiseert de kunste-
naar een sterk dieptegevoel.

Kleurenhoutblokdruk De vlakte  
van Kogane in Shimōsa uit de serie  
36 gezichten op de berg Fuji
Utagawa Hiroshige
Japan, 1858
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4660)

of

Dieptegevoel
Onder leiding van Sue Harukata trek-
ken de leden van de Ōuchi-clan ten 
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strijde tegen de Mōri-clan voor de 
Slag bij Miyajima (1555). Mōri Motonari 
wilde de dood van de eerdere aan-
voerder van de Ōuchi wreken.  
De machtsbeluste Harukata had hem 
tot zelfmoord gedwongen.

De compositie volgt het westerse 
lijnperspectief, met het verdwijnpunt 
links achterin. Het dieptegevoel 
wordt versterkt door het grootte-
verschil van de figuren: groot op de 
voorgrond, klein op de achtergrond.

Kleurenhoutblokdruk, deel van het 
triptiek Sue Harukata’s manschappen 
vertrekken uit Miyajima tijdens de 
rebellie van de  Ōuchi-clan
Utagawa Sadahide
Japan, 1847-1850
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0004)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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ANTWERPEN 

Antwerpen en Japan, de blikken op elkaar gericht

Dat Antwerpen vandaag de dag talloze fans van anime en manga 
rijk is, lijdt geen twijfel. Maar al in de late 19de eeuw waren er aan-
hangers van de Japanse kunst en beeldcultuur.

Antwerpse verzamelaars legden in die periode indrukwekkende 
collecties aan. Enkelen lieten in tentoonstellingen het publiek de-
len in hun voorliefde of vonden in de Japanse kunst inspiratie voor 
hun eigen artistieke werk. De Japanse kunst in de havenstad had ook 
een grote invloed op hoe Antwerpenaren zich het land voorstelden. 
Maar weinigen kregen immers de kans erheen te reizen. 

Kort na de eeuwwisseling droeg de geïllustreerde Japanse vertaling 
van de Britse novelle A Dog of Flanders dan weer bij tot de beeld-
vorming over Antwerpen in Japan. Het verhaal groeide er later uit 
tot een waar fenomeen.
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Elskamp, poëet en pionier-verzamelaar 

Dichter en grafisch kunstenaar Max Elskamp (1862-1931) was een van de 
pionier-verzamelaars van Japanse kunst in het laat-19de-eeuwse Antwerpen. 

Als secretaris van de Antwerpse Association pour l’Art zorgde Elskamp 
er onder andere mee voor dat er Japanse houtblokdrukken te zien 
waren op twee tentoonstellingen van de vereniging. 

In Elskamps eigen Japanse collectie zijn bekende prentkunstenaars 
vertegenwoordigd. De collectie, die hij naliet aan de stad Antwerpen, 
behoort nu tot de MAS-verzameling. Zo vind je in Cool Japan stukken 
die toebehoorden aan deze Antwerpse japonist. 

- 66 -
Het vergankelijke lichaam 
In de vroege jaren 1890 koopt 
Elskamp deze opmerkelijke boed-
dhistische schilderingenreeks. Ooit 
hielpen de schilderingen en de 
begeleidende verzen in het klassiek 
Chinees monniken bij het mediteren.

Op de afbeeldingen ontbindt het 
dode lichaam van een jonge edel-
vrouw geleidelijk aan. De reeks 
benadrukt zo de vergankelijkheid 
van het lichaam. Alleen de ziel blijft. 

De negen gedichten zijn in het klas-
siek Chinees gesteld, de epiloog in 
het Japans. Ze zijn in het Nederlands 
vertaald door Charles Willemen.

Eerste overdenking
Pas gestorven

Haar alledaagse kleur was verbleekt 
tijdens haar ziekte en haar geurige 

lichaam, als het ware ingeslapen, 
heeft het uitzicht van iemand die pas 
gestorven is. Geliefden en vrienden 
van weleer zijn achtergebleven en 
zijn hier nog, maar waar is haar ziel ’s 
avonds heengevlogen? 

Men ziet de bloemen die opeens ver-
welken tijdens de derde maand van 
de lente. Het blad valt gemakkelijk op 
een moment in de herfst. Hoge leeftijd 
en jeugd hebben geen vaste grenzen. 
Wat later en wat vroeger komt, is 
moeilijk te ontkomen, snel of traag.

Tweede overdenking
De opgezwollen buik

De naam noemen van de pas afgestor-
vene met opgezwollen buik is moeilijk. 
Slechts na zeven dagen verschijnt 
hij. Haar roze gelaat wordt vaal en 
verliest zijn schoonheid. Eerst vallen 
haar donkere haren uit en hechten 
zich aan de wortels van het gras. 

– ANTWERPEN –
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Haar zes ingewanden verrotten in 
wat rest van de doodskist, en haar 
vier ledematen liggen, gezwollen en 
recht, op de open vlakte. Het is er 
stil. Niemand vergezelt haar. Alleen 
volgt zij de weg die naar de onder-
wereld voert. Daar is haar ziel. 

Derde overdenking
Met bloed besmeurd

Met gebroken beenderen en in 
stukken gereten vlees verblijft 
zij op de noordelijke Mang-berg. 
Haar voorkomen is onvoorstelbaar 
veranderd. Haar huid is losgerot en 
vertoont een diep purperblauwe 
kleur. Plots vloeit etterachtig bloed. 
Het doet haar ingewanden rotten. 

De wereld is onbestendig en ver-
schijnt en verdwijnt als de zon. 
Het lichaam is onrein. Dat wordt nu 
duidelijk. Van hieruit zijn verwanten 
en vrienden de leegte ingegaan. De 
suizende windvlagen en de koele 
bries lijken om kleding te vragen. 

Vierde overdenking
Verward

Al is het gewassen door het met de 
wateren van de zee te omspoelen, 
hoe zou het rein kunnen zijn, wan-
neer men zijn verwarring overdenkt? 
Witte wormen wriemelen donker in 
haar lichaam. Hoe talrijk woekeren de 
bromvliegen op haar vlees!

De wind draagt de stank twee of 
drie mijl mee en de maan beschijnt 
haar naakte lijf vier tot vijf waken 
lang. Hoe droef zijn de nieuwe en 

oude beenderen bij het struikgewas! 
Met het verglijden der jaren kent 
men hun namen niet meer. 

Vijfde overdenking
Verslonden

Op de wijde vlakte zijn mensen 
schaars. Wilde beesten die vechten 
om haar lijk kan men niet weren. ’s 
Morgens ziet men de vorm van de 
opgezwollen en rottende buik, ’s 
avonds hoort men het gehuil van 
tijgers en wolven die hem verslinden. 

Hongerige honden blaffen en 
vernielen de opgehoopte aarde. 
Begerige vogels zwermen samen 
na het verlaten van de bossen van 
hun dorpen. De hoge verwachtingen 
in het huidige leven zijn een droom 
onder de dromen. Zou men zich 
daarover niet moeten schamen? 

Zesde overdenking
Blauwzwart

Hoe triest is het bij de opgestapelde 
oude graven! Alle kleur is verdwenen, 
maar de gewrichten blijven verbonden. 
Wanneer het jaar jong is, ligt wat 
rest van het vlees op het lentegras. 
Hoe blauwzwart is de overblijvende 
huid in de avondwind!

Op plaatsen die door de aanhoudende 
herfstregens gewassen zijn, liggen de 
beenderen stilaan bloot. Als eenmaal 
de morgenzon zal schijnen, zal zij de 
schedels doorboren. Deze elementen 
laten hen wilde dingen zijn. Ach! Voor 
vele eonen zijn zij verzonken in de 
Gele Bronnen van de onderwereld. 
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Zevende overdenking
Het verbonden blijven van het wit 
gebeente (deze prent ontbreekt)

Alvorens één fundament vergaat, 
is het erg rot, maar wanneer de vijf 
leden aan elkaar tegengesteld zijn, 
brengen zij dit lichaam ten onder. 
Een wijnkruik, leeg en gebroken, ligt 
nog naast haar hoofdkussen en haar 
versleten, pas weggeborgen kleren 
vergaan tot stof. 

Eertijds was zij een vrouw met roze 
gelaat die naar het keizerlijk hof was 
gegaan. Nu is ze een persoon met wit 
gebeente op de open vlakte. Terwijl 
wolken en regen de maan boven de 
vlakte verduisteren, waakt men de hele 
nacht huilend bij de geest van haar lijk.

Achtste overdenking
Het verspreid zijn van het gebeente

Kruipende gewassen binden ten slotte 
haar gebeente, hoewel het eenzaam 
en verspreid is. Men kan het, ginds 
verspreid en hier verlaten, moeilijk 
vinden, al zoekt men ernaar. Nagels 
en haar zijn ervan afgescheiden en 
vullen de wijde vlakte. De schedel rot 
bij het uiteinde van een klip. 

Het rot jaar na jaar op buiige avonden, 
als er in het westen wolken dreigen. 
Bij stormweer, als het somber is in het 
oosten, gaat het overal ten onder. 
Plots wordt het aarde op de vlakte 
van de Drakenpoort. Men weet niet 
van wie, schandelijk dan wel geëerd, 
de doodskist vroeger was.

Negende overdenking
De oude graven

De vijf aggregaten mogen dan van 
nature alle leeg zijn, tijdens hun ver-
loop en bij hun einde, het hele leven 
houdt men van deze persoon. Bij de 
grafheuvel blijvend, vliegt de mysteri-
euze ziel in het nachtelijke maanlicht, 
en na het verlaten van het lijk ruist de 
onwetende ziel in de herfstwind. 

De naam blijft achter, zonder vorm, 
aan de rand van de met pijnbomen 
begroeide heuvels. Het gebeen-
te vergaat tot as in het grasrijke 
moeras. De opschriften op de zuilen 
zijn uitgewist en onduidelijk. Bij de 
graven van de ouden kleuren tranen 
de ogen rood. 

De negen overdenkingen over de 
onreinheid van het lichaam
Morishige Kinugasa of een kopie van een 
onbekende kunstenaar uit de late Edo-periode
Japan, ca. 1673-1680 of tweede helft 
18de eeuw-1868 
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4552 of reproducties)

Deze papieren objecten worden na drie 
maanden vervangen door reproducties. 
Dat is nodig om ze goed te kunnen 
bewaren.
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- 67 -
Kijkkast met Nello en Patrasche
Deze prenten komen uit het Japanse 
kamishibai-theater. Kamishibai-vertel-
lers stelden op een goed plaatsje op 
een straathoek een kijkkast op. Daarin 
schoven ze afbeeldingen die het 
verhaal illustreerden. Kamishibai was 
voor de komst van de tv erg populair 
in Japan. In de vroege naoorlogse 
periode, de eerste moeilijke jaren na 
de Tweede Wereldoorlog, zorgde 
deze theatervorm voor wat afleiding.

Deze exemplaren, die het verhaal van 
Nello en Patrasche in beeld brengen, 
dateren uit begin jaren 1950.

Kamishibai-prenten Een hond van 
Vlaanderen
Onbekend
Japan, 1952
Inkt op papier
Uit de Een hond van Vlaanderen-collectie 
van Didier Volckaert

Nello en Patrasche   

In 1872 verschijnt de novelle A Dog of Flanders van de Britse schrijf-
ster Ouida. Ze schreef die tijdens een verblijf in België. Door een 
anime-serie wordt het ongemeen populair in Japan.

Als hondenliefhebster was Ouida ontzet bij de ontdekking dat honden 
in België als lastdieren werden ingezet. Met haar novelle over de arme 
boerenjongen Nello en zijn loyale hond Patrasche wou ze dat aanklagen. 
De novelle speelt zich af in en nabij Antwerpen.

In 1908 wordt het werk vertaald in het Japans. Daar bereikte het 
verhaal in 1975 het hoogtepunt van zijn populariteit. Dat was te 
danken aan de anime-serie van studio Nippon Animation Co. Ltd.,  
geregisseerd door Kuroda Yoshio. De reeks scheerde in Japan 
ongezien hoge toppen. De makers schuwen in hun versie de droevige 
afloop van het origineel niet. 
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Bestaat er eigenlijk zoiets als ‘Japans design’?

Eenvoud, puurheid en essentie: veel mensen associëren deze 
begrippen met Japan en Japans design. De zentuin en theecere-
monie worden er dan al snel bijgehaald.

Maar bestaat er wel zoiets als ‘typisch Japans’ design? En is dat 
dan zo minimalistisch? Dat Japan ook drukke, schreeuwerige ont-
werpen voortbrengt, bewijst de rest van deze tentoonstelling.

Vormgevers uit allerlei landen laten zich inspireren door tech-
nieken, producten en ontwerpen uit Japan. In deze zaal laten we 
enkele voorbeelden van toonaangevende modeontwerpers in 
België zien die geïnspireerd zijn door Japan. Ook tonen we histo-
risch en hedendaags productontwerp uit Japan zelf. Wat herken 
jij als ‘typisch Japans’?

5
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‘Typisch Japans’ komt niet altijd uit Japan

Effen kleurvlakken, elegante minimale vormen, vakkundig gebruik van 
natuurlijke materialen en respect voor eeuwenoude ambachtstechnieken: 
dat zijn kenmerken van Japans productontwerp. Maar dat kun je net 
zo goed zeggen van vormgeving uit andere landen, bijvoorbeeld in Scan-
dinavië. ‘Typisch Japans’ is een visueel domein geworden dat niet langer 
begrensd wordt door de kustlijn van Japan.

- 68 -
Sake-schaal Shizuku (Druppel)
Deze schaal is gemaakt van lakwerk, 
maar niet volgens een traditionele 
techniek. De schaal bestaat geheel 
en al uit lak. Haar vorm wordt dus 
niet gedicteerd door een houten 
basis. Dit bood de ontwerper de 
vrijheid om het vertrouwde sake- 
schaaltje, sakazuki, ongekend dun  
te maken.

De onvolmaakt ronde vorm sluit aan 
bij het esthetische ideaal van asym-
metrie, dat als kenmerkend voor 
Japan wordt gezien.

Sake-schaal Shizuku
Bluevox!
Japan, 2015
Lakwerk
Oxenaar Ophuis

- 69 -
Espressokopje
Lakwerk is taai materiaal en goed 
bestand tegen bijvoorbeeld water 
en warmte. Ideaal voor hete miso- 
soep of een verse espresso. Ont-
werper Takumi Shimamura gebruikt 
hier een eeuwenoude techniek 
voor een hedendaags gebruik. De 
natuurlijke nerf van het zelkovahout 
contrasteert met het gladde opper-
vlak van het lakwerk.

Espressokop
Takumi Shimamura
Japan, 2016
Hout en lakwerk
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-2648)
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- 70 -
Krenit-kommetje
Dit rood-zwarte kommetje met zijn 
eenvoudige lijnen doet denken aan 
lakwerk, zoals de kommen voor mi-
so-soep. Toch komt het niet uit Japan.

Het ontwerp uit 1953 is van de hand 
van de Deense materiaalonderzoeker 
en designer Herbert Krenchel. Hij 
ontwikkelde zowel de vorm als het 
zwarte materiaal, krenit. Dat asbest-
vrije eterniet is naar hem genoemd. 
De Krenit-serie bestaat uit schalen in 
verschillende maten en een kan.

Krenit-kommetje 
Herbert Krenchel, heruitgave Normann 
Copenhagen
Denemarken, 2016
Metaal, krenit en lakverf
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-2703)
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- 71 -
Kan voor bouillon
Lakwerk wordt in verschillende 
kleuren uitgevoerd. Het wordt ook 
ingelegd met bijvoorbeeld parelmoer, 
eierschaal en bladgoud. Verder kan 
het worden opgehoogd met goudlak 
en verpoederde edelmetalen, in 
verschillende gradaties van grofheid. 
Maar dat alles hoeft niet. Goede 
wijn behoeft geen krans, goede 
bouillon geen glitters.

Kan voor bouillon
Onbekend
Japan, eind 18de eeuw
Hout en lakwerk 
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-360-674)

- 72 -
Sake-ketel in bamboe
De vezels van bamboe lopen per-
fect parallel, waardoor het zich 
uitstekend leent voor verfijnd 
vlechtwerk. De natuurlijke buiging 
geeft voorwerpen in bamboe een 
kalme elegantie.
Bamboe wordt tegenwoordig wereld-
wijd verwerkt tot allerlei duurzame 
producten. De blijvende Japanse 
waardering ervoor ligt waarschijnlijk 
aan de basis van de associatie van 
bamboe met Japans design. 

Sake-ketel
Onbekend
Japan, ca. 1820 
Bamboe, hout, lakwerk en koper
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-360-2046)

Herkenbaar Japans: motieven en materialen

Wat maakt een voorwerp herkenbaar als Japans? Vaak komt dit door 
het gekozen materiaal, de motieven en patronen. 

Voorwerpen van bamboe, lakwerk of porselein roepen de associatie 
met Japan op. Ook zijn gebruiksvoorwerpen vaak gedecoreerd met 
repeterende patronen, zoals geometrische motieven die teruggaan op 
gestileerde vormen uit de natuur. 

Behalve het contrast tussen licht en donker geven ook kleurcombinaties 
vaak een gevoel van herkenning van de Japanse stijl – ongeacht of het 
voorwerp uit Japan afkomstig is. Door de fascinatie voor Japans design 
vind je ‘Japanse’ materialen en decoraties immers wereldwijd terug.
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- 73 -
Bloemenhouder
In de ruimte voor een theeceremonie 
staat vaak een passend bloemstuk. 
De kunst van het bloemschikken 
heet ikebana. De compositie van 
de bloemen en bloesemtakken is 
belangrijk. De vaas, mand of andere 
houder waarin het bloemstuk staat, 
versterkt de beleving.
Bamboe heeft een natuurlijke uit-
straling en wordt in eindeloos veel 
vormen gevlochten.

Vaas
Onbekend
Japan, jaren 1820
Bamboe
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-360-4824)

- 74 -
Rijstkom met deksel en bord
Deze kom met een subtiel honingraat-
patroon, ohitsu, wordt gebruikt om 
gekookte rijst te serveren. Van haar 
natuurlijke materialen wordt be-
weerd dat ze de houdbaarheid van 
gekookte rijst bij kamertemperatuur 
verlengen.

Rechtstreeks uit deze kom eten doe 
je niet. Een bord, zoals het getoon-
de sobere exemplaar uit hout en 
lakwerk, komt dus van pas!

Rijstkom met deksel
Onbekend
Japan, ca. 1920-ca. 1940
Hout en lakwerk
MAS (AE.1995.0001.0004.2-3)

- 75 -
Tijdloos theekopje 
Het ontwerp van deze theekop, 
chawan, kan niet minimalistischer 
zijn. De effen witte kleur en de uit-
gepuurde lijnvoering maken van dit 
meer dan honderd jaar oude exem-
plaar een tijdloos stuk. 

Ontdaan van alle opsmuk belichaamt 
dit kommetje het idee van eenvoud, 
puurheid en essentie. Een breed pu-
bliek associeert dat met de Japanse 
esthetiek. 

Theekop
Onbekend
Japan, laatste kwart 19de eeuw
Porselein
MAS (AE.5081)

- 76 -
Kist met handspiegel
Dit kistje bevat een prachtig ge-
decoreerde bronzen handspiegel, 
maar de kist zelf moet hiervoor 
qua schoonheid niet onder-
doen. Het motief van gestileerde 
stokrozen, aoi, in goudpoeder 
trekt meteen de aandacht.

De stokroos was het wapen van de 
Tokugawa-clan. Leden van deze familie 
regeerden als militaire machthebbers, 
shogun, van 1603 tot 1867. 

Spiegel en kist met stokrozenmotief 
Onbekend
Japan, tweede helft 19de eeuw
Brons, bamboe, hout, lakwerk en 
goudpoeder
MAS (AE.1966.0042.0044)
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- 77 -
Kom en schotel
Veel Europees porselein komt uit 
China, maar ook Japan produceerde 
porselein. Dat uit Hirado, in Zuid-Japan, 
was uiterst fijn met zeer dunne 
wanden.

Het patroon is gestileerde hennep, 
asanoha, onderbroken door witte 
vlakken. Verder zijn ronde, gestileerde 
chrysanten, kiku, toegevoegd. De 
chrysant is vooral bekend als wapen 
van de keizerlijke familie.

Kom en schotel met hennep- en chry-
santenmotief
Onbekend
Japan, jaren 1820
Hirado-porselein met onderglazuur blauw
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-1-571 en 
RV-1-571-B)

- 78 -
Een keizerlijk geschenk
Deze sake-schaal, sakazuki, heeft 
geen repetitief motief. Eén centraal 
afgebeelde gestileerde chrysant, 
kiku, trekt de aandacht. Hij staat sym-
bool voor volharding en is het wapen 
van de Japanse keizerlijke familie.

Kunsthistoricus Jan Van der Stock 
kreeg het schaaltje cadeau nadat hij 
het keizerlijke paar rondleidde op 
een door hem gecureerde tentoon-
stelling. Een keizerlijk geschenk!

Sake-schaal met chrysant
Onbekend
Japan, begin jaren 1990 
Hout, lakwerk, pigment en goudpoeder 
Jan Van der Stock

- 79 -
Aino-mantel met motief
Dit is geen kimono, maar een mantel, 
attus, van de Aino. Ze gebruiken 
die vooral voor formele aangelegen-
heden. De Aino leven in Hokkaidō, 
het meest noordelijke van de vier 
grote Japanse eilanden. Tijdens de 
Meiji-periode (1868-1912) werden ze 
gedwongen tot assimilatie. Daardoor 
verloren velen de voeling met hun 
culturele achtergrond. Nog een kleine 
groep identificeert zichzelf als Aino.

Het accolade- of klokvormige motief 
heet ayut. Volgens de Aino heeft het 
de kracht om het kwade te weren. 

Attus met ayut-motief
Onbekend
Japan, ca. 1880
Katoen en boomvezel
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Vooruitstrevende mode uit Japan

Drie vooruitstrevende Japanse ontwerpers veroorzaakten begin jaren 
1980 een revolutie op de Parijse catwalks…

Rei Kawakubo van het merk Comme des Garçons, Yohji Yamamoto en 
Issey Miyake hebben de modewereld blijvend beïnvloed. Ze zochten naar 
de essentie van mode door kledingstukken te ontdoen van opsmuk en 
sobere kleuren te gebruiken.

De kleding van de Japanse avant-garde verhulde vaak de lichaamscon-
touren. Kenmerkend zijn ook het gebruik van stoffen met een grove 
structuur en de asymmetrie. 

- 80 -
Mantel van Comme des Garçons
Rei Kawakubo richtte het modehuis 
Comme des Garçons op. Haar werk 
doet vaak genderneutraal aan. 
De vrouwenkleding is meestal niet 
getailleerd, maar eerder volumineus 
en oversized. De grove stoffen 
versterken dat gevoel.

Deze mantel is daarop geen uitzon-
dering. Toch kiest Kawakubo hier 
voor een typisch vrouwelijk element, 
een korset, op de buste. Zo creëert 
ze contrast.

Mantel met korset 
Comme des Garçons
Japan, herfst/winter 2001-2002 
Wol
ModeMuseum Antwerpen (T03-258ABC)

- 81 -
Mantel van Comme des Garçons
Voor de bovenkant van deze 
mantel put Rei Kawakubo schijnbaar 
inspiratie uit mannenkleding. De 
zware stof en de opvallend grote 
kraag contrasteren sterk met de 
frivole oranjerode kanten panden en 
de lichtere stof van de onderzijde. 
Een riem benadrukt de taille, maar 
verder is de mantel zichtbaar 
oversized. 

Mantel met kanten panden
Comme des Garçons
Japan, herfst/winter 2001-2002
Kunstvezel met borduurwerk en quilting
ModeMuseum Antwerpen (T03-259ABC)
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- 82 -
Ensemble van  
Ann Demeulemeester
Het omarmen van imperfectie of 
wabi-sabi is een grondbeginsel van 
de Japanse schoonheidsleer. Dat 
inzicht delen de Japanse avant-gar-
disten met Ann Demeulemeester, die 
in 1981 afstudeerde aan de Antwerpse 
modeacademie. Ook hun voorliefde 
voor sobere kleuren hebben ze 
gemeen.

In dit ensemble blijkt de imperfectie 
het sterkst uit de asymmetrische 
rokzoom. Door het zware leder en 
de eerder ruime pasvorm balanceert 
dit ensemble, ondanks de rok, schijn-
baar op de grens tussen mannen- en 
vrouwenkledij.

Jas en rok met asymmetrische zoom
Ann Demeulemeester
België, herfst/winter 2000-2001
Leder
ModeMuseum Antwerpen (T00-115 en 
T00-116)

- 83 -
Jurk van Issey Miyake
Deze jurk komt uit de reeks Pleats 
Please, die Issey Miyake vanaf 1988 
ontwerpt. De plooien werden in de 
stof aangebracht na de constructie 
van het kledingstuk, wat niet makke-
lijk is. Het plissé-effect refereert aan 
origami, de Japanse papiervouwkunst. 

Het koesteren van imperfectie, een 
stelregel van de Japanse esthetiek, 
blijkt uit de asymmetrische zoom. 
Het resultaat is een praktische jurk, 

makkelijk in gebruik. De kreukvrije 
plisséstof valt soepel en droogt snel.

Jurk met plooien
Issey Miyake
Japan, 1999
Kunstvezel met plissé
ModeMuseum Antwerpen (T01-100)

- 84 -
Ensemble van Yohji Yamamoto
Yohji Yamamoto heeft veel aandacht 
voor vakmanschap en detail. Hij maakt 
bovenal menselijke mode, die niet 
perfect hoeft te zijn. Dat is de mens 
zelf ook niet. Hij verliest ook nooit 
de balans van het geheel uit het oog.

Yamamoto heeft een voorkeur 
voor zwarte stoffen. Hier breekt 
hij het zwart op met een dubbele 
witte riem. Voor de blouse put hij 
inspiratie uit de kimono, een Japans 
kledingstuk. 

Blouse, top, broek en dubbele riem
Yohji Yamamoto
Japan, lente/zomer 2009
Wol, kunstvezel, tricot, linnen, leder en 
metaal
ModeMuseum Antwerpen (T09-95, T09-
96, T09-97 en T09-98)

- 85 -
Ensemble van Haider Ackermann
De in Colombia geboren Franse ont-
werper Haider Ackermann studeerde 
modeontwerp aan de Antwerpse 
modeacademie. Voor dit ensemble 
ontleent hij elementen aan de Japanse 
vormentaal. De rode blouse met 
wikkeltechniek en de rode sjerp 
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lijken een nonchalante vertaling van 
de kimono met obi of gordel.

Ook het kleurgebruik is Japans  
beïnvloed; naast wit zijn blauw, rood 
en zwart de eerste kleuren die in 
het Japans een naam kregen. 

Blazer, blouse met wikkeltechniek en rok 
Haider Ackermann
Japan, lente/zomer 2011
Zijde, kunstzijde, ramie, leder en katoen
ModeMuseum Antwerpen (T11-233,  
T11-234 en T11-235)

of

Wit ensemble van  
Haider Ackermann
Dit ensemble van de aan de Antwerpse 
modeacademie geschoolde ontwerper 
Haider Ackermann is gestoeld op de 
Japanse vormentaal. De witte outfit 
doet door zijn kleurgebruik, vorm en 
riem denken aan een karate- of judo-
tenue. De opvallende vouwtechniek 
bovenaan op de broek sluit visueel 
mooi aan bij origami, de Japanse 
papiervouwkunst. 

Vest, broek met vouwtechniek en riem
Haider Ackermann
België, lente/zomer 2013
Linnen, zijde, kunstzijde, katoen en leder
ModeMuseum Antwerpen (T13-1287,  
T13-1289, T13-1290 en T13-1291)

Deze outfits wisselen elkaar af op de 
tentoonstelling. Dat is nodig om ze goed 
te kunnen bewaren.



54 – COOL JAPAN  –

- 86 -
Poef in bamboe
Met bamboe kun je alle kanten op: het is licht, stevig en buigzaam, omdat 
de nerven evenwijdig door de staken lopen. Van bamboe worden veel 
voorwerpen gemaakt, zoals deze poefs, geweven in een onregelmatig 
patroon. Yatara, ongeregeld, heet dat. De combinatie van materiaal en vorm 
maakt deze hedendaagse meubels herkenbaar als Japans. Ze zijn ook heel 
functioneel.

Gaat u zitten!

Poef
Takemata Nakagawa Chikuzaiten, ontwerp Kobayashi Shinya, met steun van de 
prefectuur Kyoto
Japan, 2018
Bamboe en hout
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland (R-3777, R-3778 en 
R-3779)
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KAWAII 

Kawaii betekent schattig toch. Of niet?

Grappige fantasiewezens uit de games van Nintendo, jonge meisjes 
met grote ogen: ‘schattig’ of kawaii is een van de meest typerende 
kenmerken van de Japanse popcultuur. Maar kawaii betekent meer 
dan schattig. Het woord staat ook voor onvolwassenheid, hulpe-
loosheid, zachtheid.

 De kawaii-cultuur is ontstaan als protest van meisjes die zich ver-
zetten tegen volwassen worden, hard werken en de strikte eisen 
van de maatschappij. Later zorgde de populariteit van kawaii voor 
grote commerciële successen.

In Japan en over de hele wereld zijn kawaii-iconen als Hello Kitty 
goed voor spectaculaire omzetten.

6
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Franchises en merchandise: hoor de kassa’s rinkelen 

Kawaii is big business. Populaire manga worden anime en die worden 
vervolgens speelfilms, tv-specials en games: zogenaamde franchises. 
Daarnaast is er merchandise te koop in alle denkbare vormen, van 
knuffels en verzamelfiguurtjes tot placemats en sokken: alles met je 
favoriete figuren erop.

Special editions en bijzondere samenwerkingen stuwen de verkoop 
verder de hoogte in. Ook volwassenen betalen grof geld om iets van 
hun kindertijd (of kinderlijkheid) terug te kopen. 

- 88 -
Girls und Panzer 
Girls und Panzer gaat over meisjes 
in pantservoertuigen. Deze slice of 
life-anime (over het dagelijks leven) 
verbeeldt de frequente thema’s van 
het genre, zoals de middelbare school 
en vriendschap, en geeft er een twist 
aan. De hoofdpersonages gaan naar 

een school die zich richt op het bestu-
ren van en vechten met tanks. Kawaii is 
dus niet altijd zoetsappig.

Knuffels Girls und Panzer
Actas Inc.
Japan, na 2012
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-2661 en 
R-2662)

- 87 -
Hello Kitty-schoenen
Lady Gaga droeg in 2009 een over-
dadige jurk opgebouwd uit Hello 
Kitty-knuffels. Dat deed ze bij de 
35ste verjaardag van Hello Kitty. De 
jurk is van ontwerper GK Reid uit 
New York.

Hij ontwierp ook deze schoenen, 
die Lady Gaga in een ander deel van 

de fotoshoot droeg. Ze behoorden 
tot een sexy outfit met netkousen 
en andere punk-invloeden. Een 
volwassen kant van Hello Kitty, 
blootgelegd door Lady Gaga, het 
stijlicoon van dat moment.

Hello Kitty-schoenen
GK Reid
Verenigde Staten, 2009
Diverse materialen 
GK Reid
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Kawaii-merchandise
Schattige Japanse producten 
worden wereldwijd verkocht. Het 
begon met schattige illustraties in 
Japanse meisjestijdschriften en de 
eerste Japanse kawaii-producten 
van Rune Naito (1932-2007).  Daarna 
kwam de kawaii-merchandise pas 
echt op gang. Hello Kitty en Pikachu, 
Doraemon en het relaxte beertje 
Rilakkuma: allemaal hebben ze hun 
merchandiselijn.

Kawaii is tegenwoordig meer dan een 
lifestyle: het is een businessmodel.

Kawaii-figuurtjes, -gommen, -sokken, 
-portemonnee en -vliegtuigmasker
Diverse ontwerpers
Japan, 2017-2018
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3758, 
R-3759, R-3760, R-3798, R-3799, R-3800 
en R-3802)

- 90 -
My Melody
De karakters van het bedrijf Sanrio  
– bekend van Hello Kitty – zijn 
populaire, knuffelbare dierenperso-
nages die vooral veel voorkomen op 
schoolspullen, cadeautjes en acces-
soires. In totaal zijn er meer dan 400. 

Dit is My Melody. Haar favoriete 
hobby is koekjes bakken met haar 
moeder. Probeer dat maar eens niet 
schattig te vinden.

Placemat My Melody
Sanrio

Japan, na 2010
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3796)

- 91 -
Kawaii-lifestyle
De illustrator en ontwerper Rune 
Naito maakte van kawaii een life- 
style. Schattige illustraties kwamen 
al veel voor in Japanse meisjestijd-
schriften vanaf de jaren 1930. 

Vanaf de jaren 1950 ontwikkelt 
vooral hij kawaii-producten voor elke 
dag. Eerst poppen, maar gaandeweg 
volgden de meest uiteenlopende 
schattige voorwerpen. Behalve om 
zijn grote-ogenmeisjes staat Rune 
ook bekend om de ‘Rune-panda’.

Notitieboekjes en viltjes Rune Naito
Ontwerp Rune Naito 
Japan, 2004-2018 
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3791, R-3792 
en R-3795)

6
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Voorlopers van kawaii

Het menselijk brein is geprogrammeerd om bepaalde dingen schattig te 
vinden. Of het nu baby’s zijn of jonge dieren, het geeft een warm en 
vrolijk gevoel om ze te zien.

In de Edo-periode (1603-1868) worden al schilderingen en houtblok-
drukken van jonge hondjes en katjes gemaakt. De manier van afbeelden 
maakt duidelijk dat schattigheid niet alleen van vandaag is. 

Gedurende de 20ste eeuw ontwikkelt zich in Japan een typische stijl 
voor het afbeelden van kinderen, vooral meisjes of shōjo. Meer en meer 
ligt de nadruk op lieflijke kledingstijl, kinderlijke lichaamsverhoudingen en 
grote ogen.

- 92 -
Troeteldier
Katten hadden niet altijd een goed 
imago in Japan. Men geloofde dat ze 
een wraakzuchtig karakter hadden 
en niet gehuild zouden hebben bij 
de dood van Boeddha. Het meisje 
op deze prent lijkt wél dol te zijn op 
haar kat. Die geniet zichtbaar van de 
aandacht. 

Kleurenhoutblokdruk Vermoeid: Ge-
woonten van een maagd uit de Kan-
sei-periode uit de serie 32 aspecten 
van manieren en gebruiken
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1888
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4576)

of

Kuniyoshi’s katten
Dit is een ontwerp van Utagawa 
Kuniyoshi, Japans grootste katten-
liefhebber. Er wordt beweerd dat 
zijn studio bevolkt werd door tal-
loze katten. Alleszins boden katten 
hem inspiratie voor zijn prenten. Ze 
duiken heel vaak op in zijn ontwerpen.

Kleurenhoutblokdruk De maan van 
Ryōgoku uit de serie Gezichten van de 
oostelijke hoofdstad in het maanlicht
Utagawa Kuniyoshi 
Japan, ca. 1840-ca. 1845
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4672)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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Gelukkig nieuwjaar!
Deze prent is een surimono. Surimono 
werden op bestelling gemaakt voor 
speciale gelegenheden. De combinatie 
van een bal en een hond was een 
typische afbeelding voor Nieuwjaar.
Dit hondje wenst je dus eigenlijk een 
gelukkig nieuwjaar. Probeer maar 
eens niet vrolijk te worden wanneer 
je dit snoezige kopje ziet!

Kleurenhoutblokdruk met hond en bal
Onbekend
Japan, eerste helft 19de eeuw
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0022)

of
Hondenheld
Dit is de magiër Inuyama Dōsetsu, 
een van de acht ‘hondenhelden’ uit 
De kronieken van acht honden. Dit 
19de-eeuwse epos in 106 volumes 
vertelt het verhaal van acht samoerai 
halfbroers. Allemaal stammen ze af 
van een hond.
Dōsetsu is niet meteen schattig te 
noemen. De puppy’s die het tekstkader 
in de rechterbovenhoek omlijsten, 
zijn dat des te meer!

Kleurenhoutblokdruk De statie Warabi: 
Inuyama Dōsetsu uit de reeks De 69 
staties van de Kisokaidō-route
Utagawa Kuniyoshi
Japan, 1852
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0017)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 94 -
Kawaii-popjes
Deze popjes zijn onmiskenbaar 
schattig. De grote ogen van de 
kinderpersonages in latere manga 
en anime hebben ze nog niet. Vooral 
hun grote ronde gezichtjes met bolle 
kaken maken ze zo snoezig.

Ook dragen ze lieflijke kleren met 
bloemenpatronen en strikjes. De 
popjes moesten duidelijk een gevoel 
van vertedering opwekken. 

Poppen
Onbekend
Japan, ca. 1930
Pigment en papier-maché
MAS (AE.1953.0013.0199, 
AE.1953.0013.0200, AE.1953.0013.0201 
en AE.1953.0013.0202)

6
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Kawaii-kunst: niet zo onschuldig

Kawaii mag dan wel voortkomen uit protest tegen de verwachtingen van 
de Japanse maatschappij, de schattigheidscultuur stuit ondertussen zelf 
ook op verzet.

Hedendaagse Japanse kunstenaars zijn opgegroeid met een overdaad 
aan kawaii. Dat ze gebruik maken van de bijbehorende tekenstijlen is dus 
te verwachten. Maar hun onderwerpen belichten dieperliggende kwes-
ties, zoals een persoonlijk verlangen naar de kindertijd of onderhuidse 
boosheid en verdriet.

- 95 -
Sleepless Night
Yoshitomo Nara is een van Japans 
bekendste kunstenaars. Buiten bij 
het MAS zie je zijn Puff Marshie. 
Zijn fan-community wordt gevoed 
met merchandise, van sleutelhangers 
tot knuffels. De fans geven hem ook 
dingen terug. Zo maakte Nara wer-
ken met ingezonden knuffels.

Naast merchandise brengt hij kunst-
werken in beperkte oplage uit, zoals 
deze Sleepless Night, het soort karak-
ter waar Nara om bekendstaat: een 
ogenschijnlijk lief kindje, met ook een 
zekere boosheid in zich. Dit figuurtje 
is chagrijnig door slapeloosheid.

Sleepless Night
Yoshitomo Nara
Japan, 2007
Epoxy
Particuliere bruikleengever 

- 96 -
Puff Marshies kleine zusjes
Deze drie kleine sculpturen zijn 
miniatuurversies van Puff Marshie, 
de grote sculptuur die buiten naast 
het MAS staat. Zoals hun grote 
zus lijken de meisjes op het eerste 
gezicht schattig.

Wie goed kijkt, ontdekt een verbeten 
trekje rond hun glimlach. Ze proberen 
hun dieperliggende gevoelens te 
verbergen. In werkelijkheid zijn ze 
boos, gekwetst of teleurgesteld. 
Dit contrast typeert het werk van 
Yoshitomo Nara. 

Miniatuurversies Puff Marshie
Yoshitomo Nara
Japan, 2006
Epoxy
Middelheimmuseum, Antwerpen
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Kawaii-mode

De wijk Harajuku in Tokio is synoniem met opvallende streetfashion.  
De kledingstijlen die hier vandaan komen, worden wereldwijd herkend 
als Japans. Zo heb je de lolita, met al haar variaties. Tegenwoordig is de 
stijl decora populair, gekenmerkt door veel kleine plastic accessoires in 
neonkleuren.

Decora gaat inmiddels ook de wereld rond. Toch gaat het om een relatief 
kleine subcultuur. In een willekeurige metro in Tokio zie je zelden iemand 
in zo’n outfit. Als het om straatmode gaat, heeft de beeldvorming het 
gewonnen van de werkelijkheid.

- 97 -
Ensemble in decora-stijl
Voor deze tentoonstelling 
stelde de bekende Harajuku-
streetstylefashionista Kurebayashi 
Haruka een outfit samen. Het 
afstemmen van de onderdelen op 
elkaar vergt inzicht en smaak. Een 
ensemble wordt kōde genoemd, 
afgeleid van ‘coordination’.

Kurebayashi-san heeft op sociale 
media veel volgers, van wie 90% 
buiten Japan woont. Haar stijl 
exporteert zij direct vanuit Harajuku: 
wereldwijde fascinatie in optima forma.

Decora-ensemble
Diverse merken, samengesteld door 
Kurebayashi Haruka
Japan, 2016
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (T-1106)

- 98 -
Kawaii: kleur of lifestyle?
De lolita-straatmode ontstond rond de 
jaren 1980 in Tokio, in de wijk Harajuku. 
Tegenwoordig is het een wereldwijd 
fenomeen, in Nederland en België 
vooral bij speciale evenementen. 

Leyla Ummels-Cavusoglu droeg dit 
lolita-ensemble op evenementen, 
maar ook vaak op straat. Het is niet 
zoet van kleur, maar voor haar nog 
altijd erg kawaii: ‘Kawaii wordt niet 
bepaald door pastelachtige kleuren. 
Het is vooral een lifestyle die je uit 
kan dragen via je outfit.’

Lolita-ensemble
Diverse merken: Metamorphose, Emily 
Temple Cute, Suppurate System, Angelic 
Pretty, Millefleurs, Bodyline
Japan, 2005-2017
Diverse materialen
Leyla Ummels-Cavusoglu

6
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LUSTOBJECT 

Sexy of seksistisch?

Manga, anime en games gaan over alle mogelijke onderwerpen 
uit de werkelijkheid en de fantasie. Ook erotiek en seks komen 
regelmatig voor. Vooral vrouwelijke personages worden vaak als 
lustobject getoond, zoals in reclames, muziekvideo’s en films uit 
veel andere landen.

Getekende afbeeldingen bieden meer ruimte voor seksuele 
beelden en fantasieën. De tekenstijl maakt deze erotiek en por-
nografie direct herkenbaar als Japans. De geseksualiseerde per-
sonages dragen bij aan de wereldwijde populariteit van manga en 
anime, maar leiden ook tot vooroordelen en kritiek.

In deze ruimte zie je voorbeelden van mainstream ‘sexy’ lustob-
jecten en hardcore pornografische producties. Deze zijn niet 
minder populair.
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- 99 -
Sexy Robot 
Dit is een robot in gepolijst aluminium, 
maar ze is ook elegant en menselijk, 
compleet met schoonheidsvlekje 
op de kin. Haar vrouwelijke vormen 
worden sterk benadrukt.

Hajime Sorayama laat zich inspireren 
door traditionele Amerikaanse 
pin-upgirls. Zijn werk geeft ook 
te denken over de toekomst van 
erotiek tussen mens en machine. 
Misschien heeft dit kunstwerk een 
ziel en persoonlijkheid, maar door 
haar vormen is ze duidelijk een 
lustobject.

Sexy Robot
Hajime Sorayama
Japan, 2018
Aluminium en glas
Nanzuka, Tokio

– LUSTOBJECT –
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Hentai: seksuele fantasie

Pornografische manga, anime en games staan bekend als hentai. Dat 
betekent letterlijk ‘afwijkend´, zoals in ‘afwijkend seksueel verlangen’. 
Vooral de enorme reikwijdte van de fantasie binnen hentai leidt tot 
wereldwijde fascinatie.

Nu worden ook buiten Japan hentai-manga en -anime gemaakt. Zo gaat 
de kenmerkende Japanse stijl van erotica de wereld rond.

- 100 -
Onder de toonbank
Shunga, ‘afbeelding van de lente’, is 
de benaming voor pornografische 
prenten uit Japan. Ze werden verbo-
den in 1722, maar bleven populair. De 
scènes spelen zich vaak af in bordelen, 
met courtisanes en hun klanten. De 
focus ligt op de genitaliën.

Net als in hentai-manga wordt de 
illustratie met tekst toegelicht. Daarin 
komen dialogen voor, maar ook sek-
suele geluiden worden uitgeschreven.

Kleurenhoutblokdruk Een courtisane 
en haar minnaar uit geïllustreerd album 
Ono no Komachi omhelsd
Kitagawa Utamaro
Japan, 1802
Inkt en pigment op papier
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.06331)

of
Kleurenhoutblokdruk Shinzō en haar 
minnaar uit geïllustreerd album Ono no 
Komachi omhelsd
Kitagawa Utamaro
Japan, 1802 
Inkt en pigment op papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.06332)

of
Kleurenhoutblokdruk met koppel bij 
een kamerscherm
Onbekend, mogelijk Keisai Eisen
Japan, 19de eeuw
Inkt en pigment op papier 
Koninklijke Musea voor Kunst en 
Geschiedenis, Brussel (JP.06335)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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- 101 -
Hentai in beweging
In deze ongecensureerde anime-cels 
zijn fragmenten te zien uit twee 
hentai-producties. Een ervan valt 
binnen het bekende subgenre ten-
tacle-erotica, waarin tentakels het 
mannelijk geslacht vervangen.

Door de opkomst van internet 
groeit de internationale populariteit 
van hentai-anime in alle genres; het 
vormt nu een onderdeel van de 
internationale porno-industrie.

Anime-cels met tentacle-erotica
Onbekend
Japan, na 1990
Acrylverf op celluloseacetaat
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3808 en 
R-3809)

- 102 -
Porno made in Japan
Hentai-manga zijn verkrijgbaar in 
gewone stripwinkels op volwassen- 
afdelingen. Er zijn verschillende 
subgenres: het gaat van catgirls (kat-
achtige personages) over bakunyū 
(vrouwen met enorme borsten) 
tot yaoi of boys’ love (mannelijke 
homo-erotische genres gericht op 
vrouwelijke lezers).

Zowel mannelijke als vrouwelijke 
tekenaars maken hentai. In de expliciete 
en gedetailleerde seksscènes worden 
schaamhaar en genitaliën vervaagd van-
wege de huidige Japanse censuurwet.

Hentai-manga
Kobayashi Hiyoko, Kotarō Shono, Komo 

en Hidou Tei
Japan, 2016-2018
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3815, 
R-3816, R-3817 en R-3818)

Catalogus illustratoren
Toranoana
Japan, 2015
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3819)

- 103 -
Ongezien
De populariteit van manga steeg 
snel in de jaren tachtig. Hentai-
manga vormden van meet af aan 
een flink deel van de export. 
De vrije omgang met naakt en 
de uitgebreide geïllustreerde 
fantasieën bleken succesvol.

Vertaling is hier minder een 
noodzaak en toch verschijnen er 
regelmatig vertaalde edities. Ultra 
Gash Inferno is een bundeling van 
het oeuvre van Maruo Suehiro, 
een erotic grotesque (ero-guro) 
illustrator die seks en geweld 
combineerde: ‘zoals nooit tevoren 
gezien in Europese comics’, aldus 
de blurb op de kaft.

Manga Ultra Gash Inferno
Maruo Suehiro
Japan, eerste uitgave in 1981 (versie uit 
2001)
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3820)

7
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- 104 -
Amerikaans naakt 
Tijdens de Amerikaanse bezetting na 
de Tweede Wereldoorlog verschenen 
er pulptijdschriften, kasutori. Ze 
brachten het vrouwelijk lichaam op 
z’n Amerikaans in beeld, heel anders 
dan in de Japanse stijl.

Lichamen werden naakter, thema’s 
explicieter. De vrouw werd meer en 
meer een lustobject. Kasutori, zoals 
dit exemplaar van Shin sesō (Een 
nieuwe tijdsgeest), werden massaal 
verkocht in openbare winkels. De 
verkoop liep terug na de jaren 1950. 
Maar de manier van voorstellen 
van naakte vrouwen bleef sterk 
beïnvloed door de Verenigde Staten.

Tijdschrift Shin sesō
Yokota Hiroshi (ed.)
Japan, 1948
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3821)

- 105 -
De kijker als voyeur
Dit is een fragment uit een 
anime-serie. We zien zowel de 
basistekening als de anime-cel (de 
niet ingekleurde zwarte buitenlijnen). 
Twee meisjes gaan kleding passen. 
De kijker van de anime krijgt een blik 
op hun ondergoed en wordt zo een 
soort voyeur. 

Anime-tekening en -cel met meisjes in 
kleedkamer
Onbekend
Japan, na 1990

Inkt op papier en celluloseacetaat 
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3810)
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Bulma: sexy of seksistisch?

Bulma is een hoofdpersoon uit de serie Dragon Ball (1984-). Ze onder-
neemt als tienermeisje een queeste om alle Dragon Balls te verzamelen. 
Regelmatig wordt ze getoond als lustobject. Het ‘stiekem’ laten zien van 
slipjes of diepe decolletés in manga en anime heet fan service. 

Mannelijke personages kijken begerig naar Bulma. Behalve sexy is ze ook 
bijzonder intelligent. Dat maakt haar tot een fascinerend personage dat 
wereldwijd bekeken, bewonderd, gekocht en geïmiteerd wordt.

- 106 -
Shōnen Jump
Het oudste en bestverkochte man-
ga-tijdschrift is Weekly Shōnen Jump 
(1968-). Jonge mannelijke lezers zijn 
de doelgroep. Komedie en actie zijn 
vaak voorkomende thema’s.

Zoals ook in deze uitgave ontbreken 
 erotische scènes en fan service- 
fragmenten niet. Onbelangrijk voor 
het verhaal, leuk voor de fans.

Tijdschrift Weekly Shōnen Jump
Miura Tadahiro
Japan, 2018
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3814)

- 107 -
Bulma in beweging
Deze originele tekeningen voor anime- 
cels tonen Bulma in geseksualiseerde 
scènes. De kijker kan regelmatig een 
blik werpen op beelden van Bulma met 

een diepe decolleté of in ondergoed. 
Deze zogenaamde fan service maakt 
van hen een soort voyeur.
Tegenover haar tegenspelers is Bulma 
in elk geval niet weerloos. Ze zet 
haar aantrekkelijkheid soms tactisch 
in, maar wie haar grenzen niet res-
pecteert kan een knal krijgen.

Tekeningen voor anime-cel Dragon Ball
Toei Animation naar een ontwerp van 
Toriyama Akira
Japan, 1986-1989
Inkt en potlood op papier
Particuliere bruikleengever

- 108 -
Een sexy kussen
Een dakimakura is een lichaamsgroot 
knuffelkussen, vaak met prints van 
sexy personages. Het lichte gewicht 
maakt de distributie ervan – vacuüm 
verpakt – goedkoop. Dit stimuleert 
de wereldwijde verspreiding en popu-
lariteit van deze kussens bij mannelijke 
en vrouwelijke otaku (fans).

7

– LUSTOBJECT –
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Over de hele wereld worden dakimakura- 
kussenslopen ontworpen. Deze Bulma- 
variant komt uit Peru.

Kussen Bulma
RevolGraphStore
Peru, 2018
Inkt, polyester en katoen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3807)

- 109 -
Dragon Ball-manga met Bulma
De eerste Dragon Ball-manga 
verscheen in 1984. Het verhaal is 
geïnspireerd op de 16de-eeuwse 
Chinese roman De reis naar het 
Westen. Samen met Goku start 
Bulma de zoektocht naar de zeven 
Dragon Balls. Het verhaal gaat vooral 
over avontuur, vriendschap en actie.

Bulma komt regelmatig in naaktscènes 
voor, zoals in dit hoofdstuk, waarin ze 
– op verzoek – haar lichaam toont in 
ruil voor een Dragon Ball.

Manga Dragon Ball
Toriyama Akira
Japan, 1989
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3813)

- 110 -
Bunny Bulma
Beeldjes van de personages uit anime 
en manga zijn favoriete verzamel- 
objecten bij fans. Hier draagt Bulma 
een bunnykostuum. Dat is geïnspireerd 
op de outfit die zij in enkele afleverin-
gen droeg in de Dragon Ball-serie.

Net zoals andere personages wordt 
ook Bulma hier vrij sexy afgebeeld, 
zowel in de pose als in de uitvergrote 
vrouwelijke vormen.

Figurine Bulma
Banpresto
Japan, 2017
Kunststof
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3812)

- 111 -
Bikini Bulma
De Dragon Ball-serie was een interna-
tionale hit in de jaren 1990 en 2000. 
De manga werd wereldwijd vertaald, 
zoals dit Engelstalige voorbeeld uit 
2001 laat zien. Op de kaft wordt Bulma, 
in bikini, achtervolgd door Muten Roshi, 
een ouder mannelijk personage dat 
haar maar al te leuk vindt.

Manga Dragon Ball
Toriyama Akira
Verenigde Staten, 2001 
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3811)

- 112 -
Pijnlijke tatoeage
In Japanse historische prenten wer-
den vrouwen regelmatig als lustobject 
afgebeeld. Er was zelfs een apart 
genre: bijinga, ‘afbeeldingen van mooie 
vrouwen’.

Deze courtisane krijgt een tatoeage. 
Om de pijn te verbijten klemt ze een 
doek tussen haar tanden. De slordig 
gewikkelde kimono is een detail dat als 
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prikkelend werd ervaren. 

Kleurenhoutblokdruk Pijnlijk: Gewoon-
ten van een courtisane uit de Kan-
sei-periode uit de serie 32 aspecten 
van manieren en gebruiken
Tsukioka Yoshitoshi
Japan, 1888
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0012)

of

Courtisanes in het badhuis
In Japanse historische prenten wer-
den vrouwen regelmatig als lustobject 
afgebeeld. Er was zelfs een apart 
genre: bijinga, ‘afbeeldingen van mooie 
vrouwen’.

We zien courtisanes in een badhuis. 
Kunstenaar Tsukioka Yoshitoshi be-
zocht vaak hun bordeel. Ontblote 
borsten werden niet benadrukt als 
opwindende lichaamsdelen. Details als 
de haaraanzet achter de hals, tenen en 
een slordig gewikkelde ceintuur vond 
men wél sexy.

Kleurenhoutblokdrukken, twee delen 
van het triptiek Zomer: Vrouwen 
nemen een bad in Daishōrō uit de reeks 
De vier seizoenen op hun hoogtepunt
Tsukioka Yoshitoshi 
Japan, 1883
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4543)

Deze papieren objecten wisselen elkaar 
af op de tentoonstelling. Dat is nodig om 
ze goed te kunnen bewaren.

7

– LUSTOBJECT –
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- 113 -
Michisugara (Onderweg)
De personages van Ai Yamaguchi hebben vaak naakte, kinderlijke lichamen 
en een ongemakkelijke of agressieve blik. Zo stelt zij de objectivering van 
vrouwen aan de kaak. Ze verwijst zowel naar de historische beeldtaal, zoals 
bijinga (‘afbeeldingen van mooie vrouwen’), als naar moderne manga en anime.

Deze meisjes hebben geen geslachtskenmerken. Ze staan aan de vooravond 
van een levensfase waarin mannen hen meer en meer gaan bekijken als 
lustobjecten.

Michisugara
Ai Yamaguchi
Japan, 2010
Acryl op katoen
The Takahashi Collection, met dank aan Mizuma Art Gallery, Tokio



ROBOTS

De robot: mens en machine

Japan is gefascineerd door robots en de wereld is gefascineerd 
door Japanse robots. Geen land ter wereld wordt meer met 
mensachtige machines geassocieerd dan Japan.

Zoals zo vaak, komen die associaties zowel uit de werkelijkheid 
als uit de fantasie. Het land produceert veel robots, zowel in fa-
brieken en laboratoria als in strips, films en games. 

Terwijl over de hele wereld aan de nieuwste generatie robotica 
wordt gesleuteld, blijft de Japanse benadering uniek. Die ziet de 
robot niet als een levenloos mechanisch hulpje, maar als een be-
zield wezen. Dit is deels terug te voeren op het shintoïsme, dat 
ervan uitgaat dat natuurlijke fenomenen en sommige voorwerpen 
bezield zijn.

8



- 114 -
Pepper, menselijke robot
Pepper is ontwikkeld om mensen ge-
zelschap te houden, te vermaken en 
te troosten. Met zijn vele sensoren, 
microfoons en camera’s kan hij emo-
ties herkennen en erop inspelen. 

Pepper is een product van het 
Japanse bedrijf Softbank, maar een 
creatie van het Franse Aldebaran. 
Deze Pepper werkt met software 
die ontwikkeld is door het IDlab 
van de Universiteit Antwerpen. 
Zo wordt eens te meer duidelijk 
dat niet alles wat Japans lijkt, echt 
Japans is.

Robot Pepper
Aldebaran Robotics en Softbank
Japan, 2014 (dit model 2017)
Diverse materialen
IDLab, Universiteit Antwerpen, in 
samenwerking met imec

- 115 -
Hello Kitty komt tot leven
Hello Kitty-merchandise doet het al-
tijd: een lunchdoos, een slaapmasker  
of zelfs een robot. Deze Hello Kitty- 
robot herkent dankzij camera’s, stem-
herkenning en allerhande sensoren 
gesprekspartners. Ze noemt je bij 
naam en praat met je als een beste 
vriendin.

Geen zin in een gesprekje? Hello Kitty 
speelt met plezier ook een raad-
spelletje. Ze verstaat enkel Japans 
en is daarom uitgeschakeld. Wil je 
toch even praten met een robot? 
Pepper staat voor je klaar.

Gezelschapsrobot Hello Kitty 
Business Design Laboratory en NEC 
System Technologies
Japan, 2004 (dit model ca. 2016)
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-2647)

- 116 -
Zelfbewegende figuren
In Japan bestond er al in de 18de 
eeuw een voorliefde voor automata, 
bewegende figuren en installaties 
aangedreven door complexe klok-
mechanieken. De algemene naam is 
karakuri ningyō, een ‘pop die kunstjes 
doet’. Nu ziet men ze als voorlopers 
van de robot. Behalve grappig vinden 
sommigen ze wat eng, vooral de mo-
dellen met een opwindmechanisme, 
die uit zichzelf bewegen. 

Automaton
Onbekend
Japan, ca. 1820 
Diverse materialen
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (RV-360-2628)
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Mecha: de robot als wapen en harnas 

Misschien wel het meest Japanse van alle genres is mecha – spreek uit 
‘mèka’  –, een woord dat is afgeleid van het Engelse ‘mechanism’. Het draait 
om machines met armen en benen die dienen als geavanceerde wapens.

De machines worden bestuurd door een menselijke piloot. Ze beschermen 
tegen monsters en aliens, maar ook tegen gewone wereldse vijanden. 
Vaak zit er een ernstige politieke ondertoon in deze sciencefiction. 

Eén aspect van de fascinatie is de brute kracht van de metalen-vuist-
op-metalen-vuistgevechten. Aan de andere kant betoveren ook de 
fantasierijke ontwerpen en de soms bijna abstracte schoonheid van 
de vechtscènes. Mecha-robots spreken het kind aan, bij mensen van 
alle leeftijden. 

- 117 -
Opgeblazen stereotypes
In een combinatie van hedendaagse 
popcultuur en traditionele Japanse 
schilderstijl toont Tenmyouya Hisashi 
een rijk gedecoreerde truck. Het 
onderstel is de ASIMO, een bekende, 
door Honda ontwikkelde robot. De 
cabine wordt zo een cockpit.

In de laadbak zit een historische 
schildering. Tenmyouya blaast 
buitenlandse stereotypes over het 
‘oude Japan’ opzettelijk op, om aan 
te tonen dat Japanse cultuur meer 
is dan eenvoud en schoonheid.

Torakku yarō (Trucker)
©Tenmyouya Hisashi
Japan, 2003
Acryl en bladgoud op doek
The Takahashi Collection, met dank aan 
Mizuma Art Gallery, Tokio

- 118 -
Unicorn Gundam
Het succes van de Gundam-franchise 
kwam vooral door de verkoop van 
plastic modellen om zelf te bouwen. 
Die heten Gunpla, een afkorting 
van ‘Gundam plastic model’. Jaarlijks 
worden er voor een paar honderd 
miljoen euro van deze bouwpakket-
ten verkocht.

Unicorn Gundam is de meest recente, 
en de grootste. In Tokio staat zelfs 
een life-size versie, schaal 1:1. Dat 
exemplaar is twintig meter hoog en 
kan mechanisch transformeren naar 
vechtmodus. 

Schaalmodel (1:48) Unicorn Gundam
Bandai
Japan, 2018
Plastic
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3774)
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- 119 -
After War Gundam X
Gundam is de bekendste anime- 
serie uit het robot-genre mecha.  
De grote robotische vechtmachines, 
‘mobile suits’, worden bestuurd door 
menselijke piloten. De serie oogt 
mechanisch, militair en futuristisch.

Ook de psychologische gevech-
ten van de karakters vormen een 
belangrijk onderdeel van de plot. 
Vandaar dat je in deze cels niet 
alleen de ‘mobile suit’ van de buiten-
kant ziet, maar ook de besturende 
soldaat in de cockpit.

Anime-cels After War Gundam X
Sunrise studio
Japan, 1996
Acrylverf op celluloseacetaat
Stichting Nationaal Museum van 
Wereldculturen, Nederland (R-3789 en 
R-3790)
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- 120 -
Astro Boy 
Astro Boy is een robot met een ziel. Het verhaal van zijn oorsprong is diep-
tragisch. Zijn maker creëerde hem als vervanger voor zijn overleden zoontje. 
De krachten van Astro Boy zijn enorm. Hij kan vliegen en is gewapend.

Dit is de beroemdste creatie van de grootste manga-tekenaar ooit, Tezuka 
Osamu. Na de manga kwam in 1963 de anime ervan uit, de eerste die ook in 
Verenigde Staten op de televisie kwam. 

Manga Astro Boy
Tezuka Osamu 
Japan, 1965
Inkt op papier
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland (R-3788)

Sculptuur Astro Boy
Onbekend
Japan, ca. 2000 
Kunststof 
Willem Kerseboom Gallery, Giekerk

- 121 -
Samenleven met Aibo ERS-210
Zullen we in de toekomst samenleven met robots? In Japan kan dat al jaren. 
De robothond Aibo, ‘maatje’, werd als gezelschapsdier ontwikkeld door 
Sony. In plaats van eten te geven moet je hem aan de lader leggen. Door zijn 
overtuigende bewegingen en speelse gedrag houden eigenaars net zoveel 
van hem als van een echte hond.

In 2018 verscheen een nieuw model, nu met kunstmatige intelligentie. 

Gezelschapsrobot Aibo ERS-210
Sony
Japan, 2001 
Elektronica en plastics
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland (R-3787)
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SEBASTIAN MASUDA 

Colourful Rebellion - Seventh Nightmare

Hoe is het om in een kawaii-wereld te leven? Stap in deze installatie 
van Sebastian Masuda en je ziet en hoort wat er zich in zijn hoofd 
afspeelt. Dat is de gedachte achter dit werk, zegt hijzelf.

Masuda maakte een evolutie door van kawaii-fashionpionier tot 
artiest. Hij regisseert (muziek)video’s en voert kunstprojecten uit 
met een wereldwijde reikwijdte.

Als centrale figuur uit de Harajuku-fashionscene geniet hij internati-
onale bekendheid. Ook daarom werd hij in 2017 gekozen tot cultu-
rele afgezant van Japan. Zijn reizen en activiteiten verbinden een 
kawaii-community die zich over alle continenten uitstrekt.
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- 122 -
Colourful Rebellion - Seventh Nightmare
Sebastian Masuda
Japan, 2014
Metaal, kunststof en textiel
Sebastian Masuda

– MASUDA –
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OTAKU 

Welkom in de wereld van de fanatieke fan

De Japanse popcultuur heeft veel fanatieke fans: otaku. Mensen 
die urenlang gamen, lezen, kijken en spullen verzamelen.

Veel fans consumeren niet alleen, ze produceren ook. Ze voorzien 
Japanse films van ondertitels, tekenen hun eigen manga en werken 
maanden aan een kostuum dat perfect lijkt op hun favoriete karakter. 

Aanvankelijk was ‘otaku’ een scheldwoord, maar tegenwoordig 
wordt het omarmd als geuzennaam, net als in het Westen de woorden 
‘nerd’ en ‘geek’. Otaku ontmoeten elkaar op beurzen, zogenaamde 
cons (van ‘conventies’).

In deze zaal kun je, in het klein, alles doen wat op een con ook kan. 
Leef je uit! Laat de fan in jezelf los!
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Cosplay

Letterlijk in de huid kruipen van je favoriete personage: dichter bij je 
geliefde serie of persoon kun je als fan niet komen.

Het razend populaire cosplayen is het maken en daarna dragen van kle-
ding van karakters uit bijvoorbeeld anime en games. Het woord is afge-
leid van de Japanse verbastering van ‘costume play’, maar de oorsprong 
van het fenomeen ligt bij Star Trek-fans in de Verenigde Staten.

Wereldwijd worden cosplay-wedstrijden gehouden, zoals op Japan Con 
in Brussel, Comic Con in Brussel, Antwerpen en Gent, en Atsusacon en 
FACTS in Gent. Wie sterk presteert, komt misschien ooit terecht op het 
in de cosplay-scene belangrijkste podium ter wereld: dat van de World 
Cosplay Summit in Japan! 

- 123 -
Smough en Ornstein
Matthias Story, aka CaptainGhostly, 
en Mistvein zijn twee golden boys 
van de Belgische cosplay-scene. 
Deze gouden kostuums stellen de 
beul Smough en de drakendoder 
Ornstein voor, twee berucht moei-
lijk te overwinnen tegenstanders uit 
het spel Dark Souls. 

CaptainGhostly en Mistvein namen 
met deze kostuums deel aan de 
preselecties van de World Cosplay 
Summit, waar ze zich net niet kwali-
ficeerden voor de finale in Japan. Ze 

geven workshops voor beginnende 
cosplayers. In het MAS geven ze 
tijdens Cool Japan een workshop en 
een masterclass. 

Kostuum Smough
Mistvein
België, 2017
Foam, epoxy, thermoplastisch materiaal, 
hars, siliconen, textiel en acrylverf
Mistvein

Kostuum Ornstein
Matthias Story alias CaptainGhostly
België, 2017
Foam, epoxy, thermoplastisch materiaal, 
hars, siliconen, textiel en acrylverf
Matthias Story alias CaptainGhostly



80 – COOL JAPAN  –

- 124 -
Nyx Ulric
Dit kostuum stelt Nyx Ulric voor, het 
hoofdpersonage uit Kingsglaive: Final 
Fantasy XV. Deze digitaal geani-
meerde film speelt zich af tegen de 
achtergrond van de gebeurtenissen 
in het computerspel Final Fantasy XV. 
De heldhaftige Nyx zet zich in om de 
wilskrachtige prinses Lunafreya te 
beschermen.

Dit kostuum werd gemaakt door de 
Belgische cosplayer Saya. Zij heeft 
een indrukwekkende 3 à 4 uur 
nodig om het kostuum aan te doen! 
Met deze outfit won ze in 2018 de 
cosplay-wedstrijd op AnimeCon, een 
jaarlijkse Nederlandse conventie. 
Dankzij haar overwinning mocht ze in 
2019 de Belgische driekleur verdedigen 
op CICAF, het China International 
Cartoon & Animation Festival. 

Kostuum Nyx Ulric
Saya
België, 2016-2017
Foam, epoxy, thermoplastisch materiaal, 
textiel, imitatieleer en imitatiebont
Saya

- 125 -
Mikaela Hyakuya
Mikaela Hyakuya is een personage 
uit de manga-reeks Owari no seraph, 
(Serafijn van het einde), en de 
gelijknamige anime-serie. Het verhaal 
speelt zich af in een dystopische 
wereld, waarin het merendeel van 
de mensheid ten prooi valt aan een 
dodelijk virus. De overlevenden 

worden door vampiers tot slavernij 
gedwongen. Mikaela is tegen zijn zin 
tot vampier gemaakt.

Dit kostuum werd gemaakt door Ine 
Van hamme, alias Xine Cosplay. In 
2016 sleepte Ine dankzij deze outfit 
zowel op Atsusacon in Gent en op 
MCM Comic Con in Brussel de prijs 
voor het beste kostuum in de wacht. 
Het kostuum kreeg in 2017 een 
upgrade voor Ines deelname aan de 
Belgian Eurocosplay Preselections. 
Daar werd ze runner-up. 

Kostuum Mikaela Hyakuya
Ine Van hamme alias Xine Cosplay
België, 2016-2017
Foam, thermoplastisch materiaal, ijzer, 
mdf, textiel, imitatieleer en acrylverf
Ine Van hamme alias Xine Cosplay
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Fans en fanclubs

Het is heerlijk fan te zijn. Obsessief met je idool bezig zijn, toeleven 
naar het volgende optreden, wegdromen bij een afbeelding… 

De Japanse fancultuur was al in de 18de eeuw erg ontwikkeld. Vooral 
acteurs uit het populaire kabuki-theater, allemaal mannen, konden rekenen 
op bewondering. Fans organiseerden zich in groepen en sponsorden 
hun idolen met grote toewijding. 

Meer dan de helft van alle Japanse prenten heeft met het kabuki- 
theater te maken. Toch hadden de populaire acteurs concurrentie. Ook 
sumoworstelaars genoten een grote bekendheid. Prenten met portretten 
van bekende vechters of voorstellingen van beroemde wedstrijden 
gingen vlot van de hand. 

- 126 -
Merchandise avant la lettre
Deze vrouw is een echte fan! Ze 
heeft zelfs een pop van haar favo-
riete sumoworstelaar aangeschaft. 
Blijkbaar was Shiranue Dakuemon, 135 
kilogram zwaar, voor haar een idool.
Kunstenaar Utagawa Kunisada zou in 
zijn carrière een slordige 680 prenten 
met sumoworstelaars ontworpen 
hebben. Het aantal geeft een idee 
van de populariteit van sumo. 
Kleurenhoutblokdruk Shiranui Dakuemon 
uit de reeks Een match van de beste 
sumoworstelaarpoppen
Utagawa Kunisada 
Japan, 1844
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4619)

of

In en uit de ring
Vanaf de 17de eeuw nam de 

populariteit van het sumoworstelen 
een vlucht. De fan-community 
breidde zich uit. En in de 18de en 
19de eeuw gingen prenten van 
bekende worstelaars of wedstrijden 
vlot over de toonbank. Sumo was 
toen al big business! 
Hier staat de indrukwekkende Koyanagi 
Tsunekichi centraal in de ring. Om te 
winnen moest hij zijn tegenstander uit 
de ring duwen of hem binnen de ring 
de grond laten raken met een ander 
lichaamsdeel dan de voetzolen. 
Kleurenhoutblokdruk Koyanagi 
Tsunekichi van het Tokushima-domein
Utagawa Kuniteru II
Japan, 1867
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4577)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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- 127 -
Enkel voor mannen
Tokugawa Ieyasu, de stichter van het 
Tokugawa-shogunaat of het feodale 
militaire bewind in Japan (1603-1867), 
verbood vrouwen te acteren. Mannen 
moesten dus ook vrouwenrollen 
voor hun rekening nemen. Onnagata, 
worden ze dan genoemd. 

Deze kabuki-acteur speelt de rol 
van Yodogimi, de minnares en later 
tweede echtgenote van Toyotomi 
Hideyoshi, een beroemde samoerai- 
generaal en veldheer uit de 16de eeuw. 

Kleurenhoutblokdruk met acteur in de 
rol van Yodogimi
Toyohara Kunichika
Japan, 1869
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4605)

of

Mannen in een vrouwenrol
Deze onnagata, mannelijke acteurs 
in een vrouwenrol, zijn Nakamura 
Shikan IV en Sawamura Tanosuke 
III, beiden 19de-eeuwers. Nakamura 
stond bekend om zijn veelzijdig-
heid en Sawamura was een van de 
bekendste onnagata ooit. Hij had 
een grote invloed op de toenmalige 
vrouwenmode. 

Zwartgeverfde tanden waren eeuwen 
een schoonheidsideaal, tot het 
einde van de Meiji-periode (1868-
1912). Dat kwam omdat ze zo sterk 
afsteken tegen een witte huid.

Kleurenhoutblokdruk met acteurs 
Nakamura Shikan IV en Sawamura 

Tanosuke III in de rol van Keise Ikahoru
Utagawa Kunisada
Japan, 1860
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4691)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 128 -
Feestende rōnin
Fans kochten prenten van hun favo-
riete acteurs. Met wat geluk vond je 
er eentje van je lievelingsacteur in 
je lievelingsrol. Acteur Sawamura  
Chōjurō V (1802-1853) speelt hier 
de rol van Suzuki Mondō, een 
rōnin of samoerai zonder meester. 
Zonder heer leidde hij een liederlijk 
leven. Tot groot ongenoegen van 
zijn vrouw, die de zorg voor de 
kinderen op zich nam.

In deze reeks plaatst kunstenaar 
Utagawa Kunisada de geportret-
teerde kabuki-acteurs op een 
bekende plaats in Tokio. 

Kleurenhoutblokdruk De plaats 
Aoyama: Suzuki Mondō uit de reeks 
Gezichten van beroemde plaatsen in 
Tokio
Utagawa Kunisada 
Japan, 1852
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4603)

of

Onverschrokken
Deze acteur is voor ons onbekend. 
Toch moet de prent voor fans een 
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gegeerd stuk geweest zijn. De acteur 
speelt de rol van de 12de-eeuwse 
samoerai Kumagai no Jirō Naozane.

Naozane diende de Minamoto-clan 
en kreeg vooral naam door zijn 
onverschrokken optreden in de 
Genpei-oorlog in de jaren 1180, de 
climax van een langdurig conflict 
tussen de adellijke families Minamoto 
en Taira.

Kleurenhoutblokdruk, deel van een 
triptiek met acteur in de rol van Kumagai 
no Jirō Naozane
Utagawa Kunisada
Japan, 1847-1850
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4665)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.

- 129 -
Sumo: stijgende populariteit 
Deze imposante sumoworstelaar 
uit de 19de eeuw is Oitekazu Kitarō. 
Vanaf de 17de eeuw veranderde sumo, 
een onderdeel van de shintoïstische 
liturgie, meer en meer in een sport- 
evenement.

In de 18de eeuw zagen prentenkun-
stenaars en uitgevers de commerciële 
mogelijkheden die de bekendheid 
van de worstelaars bood. Door 
ze op hun houtblokdrukken af te 
beelden gaven ze op hun beurt een 
boost aan hun bekendheid. 

Kleurenhoutblokdruk met sumoworste-
laar Oitekazu Kitarō

Utagawa Kunisada II
Japan, 1863
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.1995.0014.0028)

of

Spannende match
Vanaf de 17de eeuw werd sumo 
meer en meer een business. De 
fan-community groeide snel. In de 
18de en 19de eeuw zagen ook 
prentenkunstenaars en uitgevers 
het commerciële potentieel. Prenten 
van gereputeerde worstelaars en 
bekende wedstrijden verkochten als 
zoete broodjes. De houtblokdrukken 
gaven zo weer een impuls aan hun 
populariteit.

We zien een treffen tussen Koyanagi 
Tsunekichi, met de rode mawashi of 
gordel, en Arauma Kichigorō, met de 
blauwe mawashi. 

Kleurenhoutblokdruk met sumoworste-
laars Koyanagi Tsunekichi en Arauma 
Kichigorō
Utagawa Kunisada 
Japan, ca.1847
Inkt en pigment op papier
MAS (AE.4624)

Deze papieren objecten wisselen 
elkaar af op de tentoonstelling. Dat is 
nodig om ze goed te kunnen bewaren.
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Samengesmolten individuen
Het kunstenaarscollectief three maakt PVC-sculpturen. Hun werk ontstond 
uit hun fandom. Met ladingen verouderde figuurtjes – waaronder voor dit 
beeld ook Europese – stellen ze nieuwe, zelfontworpen figuren samen. 
Door het eindproduct deels open te zagen tonen ze hoe binnenin een 
massa ontstond uit een samensmelting.

Hiermee verwijzen ze onder andere naar mensenmassa’s in Japanse steden, 
waar individuele karakters opgelost lijken te worden in een groter geheel. Als 
fans zijn ze niet uit op de vernietiging van de merchandise-figuren: ‘In onze 
optiek leven de karakters hoe dan ook voort, in al hun verschijningen in 
manga, anime, en als 3D-figuren overal ter wereld.’

11.7 kg
Kunstenaarscollectief three uit Fukushima, speciaal gecreëerd voor Cool Japan
Japan, 2017
Roestvrij staal, pvc en hout
Kunstenaarscollectief three
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10

– OTAKU –

Manga: psychologie en actie 

De verhalen in manga draaien om de karakters van de personages, hun 
hoop en angsten. Omdat series vaak jaren uitgegeven worden, maken 
de hoofdpersonen complexe karakterontwikkelingen door. De lezers 
groeien zo als het ware samen op met de hoofdpersonen.

Emoties en karakter spelen een zeer grote rol. De sterke close-ups 
van de gezichten maken die emoties extra duidelijk. De iconische grote 
ogen, het haar, de kleding, de lichaamsvorm…: alles aan een manga- 
karakter zegt iets over het personage. Als een soort ‘verborgen’, 
maar zichtbare code.

Naast emoties staat actie centraal in manga. Een paneel zoomt bij-
voorbeeld in op de actie zelf en laat veel details weg. Ook goed 
geplaatste bewegingslijnen benadrukken de actie. Actiemomenten 
worden ook vertraagd tot ze een paar pagina’s per moment beslaan. 
Vertraagde tijd, heet de techniek.

Er is een manga voor elk mogelijk thema: morele dilemma’s, doorzet-
tingsvermogen bij zware uitdagingen (‘Ganbatte’ of ‘Doe je best’), 
heimwee naar de kindertijd en een simpeler leven. In de verhalen is 
er geen duidelijk goed of kwaad. Beide kanten van moeilijke keuzes 
worden belicht, zonder eenduidig antwoord.
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VERKLARENDE WOORDENLIJST COOL JAPAN

Anime:  Anime zijn Japanse teken- en animatiefilms. Het woord wordt 
ook gebruikt om de in Japan ontwikkelde stijl van animatiefilms 
te benoemen. Binnen Japan verwijst het naar alle teken- en 
animatiefilms, zowel binnen- als buitenlandse producties.  

Ekanban:  Ekanban zijn theaterposters. Ze hingen aan de tweede verdieping 
van kabuki-theaters, ietwat schuin naar beneden gericht. Zo konden 
grotere groepen tegelijk het aanbod bekijken.

Hentai:  Pornografische manga, anime en games staan bekend als hentai. 
Dat betekent letterlijk ‘afwijkend´, zoals in ‘afwijkend seksueel 
verlangen’.

Kabuki-theater:  Het populaire kabuki-theater ontstond in de vroege 17de eeuw. 
Het gaat om een mix van dans, muziek en acteren. Hoewel een 
groep vrouwelijke performers aan de oorsprong stond, werden al 
snel enkel mannelijke acteurs toegelaten.

Kamishibai:  Kamishibai-vertellers stelden op een goed plaatsje op een 
straathoek een kijkkast op. Daarin schoven ze afbeeldingen die 
het verhaal illustreerden. Kamishibai was voor de komst van de tv 
erg populair in Japan. 

Kawaii:  ‘Schattig’ of kawaii is een van de meest typerende kenmerken van 
de Japanse popcultuur. Maar kawaii betekent meer dan schattig. 
Het woord staat ook voor onvolwassenheid, hulpeloosheid en 
zachtheid.

Kimono:  Een kimono is een japon of mantel met wijde mouwen. Een kimono 
wordt toegeknoopt met een ceintuur. Vroeger werden ze volledig 
van zijde gemaakt. Tegenwoordig vind je ook goedkopere 
exemplaren, waarin polyester verwerkt is. 

Manga:  Manga zijn Japanse stripverhalen. Het woord wordt ook gebruikt 
voor de in Japan ontwikkelde stijl van stripverhalen.

Mangaka:  Een mangaka is iemand die het verhaal van een manga schrijft en 
de bijbehorende tekeningen maakt. Met andere woorden: een 
tekenaar en schrijver van Japanse stripverhalen. 
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Netsuke:  Netsuke zijn gordelknopen waarmee je accessoires op de heup 
kunt dragen. Het accessoire, aan een draad van gevlochten zijde, 
wordt met een netsuke achter de ceintuur gehaakt. 

Ninja:  De ninja is de geheimzinnigste strijder van Japan. Deze sluipmoor-
denaar is meer een mythische figuur uit de popcultuur dan een 
historisch personage, al bestonden ninja’s echt.

Nō-theater:  Het nō-theater is een eigen theatervorm sinds de 14de eeuw. 
In het nō-theater spelen muziek en dans een belangrijke rol. De 
acteurs geven met hun voorkomen en gestileerde bewegingen 
gestalte aan het verhaal, zonder het echt na te spelen. Standaard 
worden drie stukken na elkaar opgevoerd. Na elk stuk volgt een 
kyōgen-act, een komisch tussenspel. 

Otaku:  Otaku zijn fanatieke fans van de Japanse popcultuur. Aanvankelijk 
was het een scheldwoord. Tegenwoordig wordt het omarmd als 
geuzennaam.

Rōnin:  Rōnin zijn samoerai zonder meester. Sommigen traden liever niet 
in dienst van een heer, anderen waren weggestuurd. Nog anderen 
bleven alleen achter na de dood van hun meester.

Samoerai:  Samoerai zijn Japanse strijders. Ze zijn een toonbeeld geworden 
van superieure wapens en vechttechnieken, totale toewijding aan 
de strijd en trouw aan hun heer.

Shogun:  De shogun heerst tussen 1192 en 1867 (met enkele 
onderbrekingen) als militair bevelhebber over Japan. De keizer 
regeert tijdens deze periode enkel in naam. De werkelijke macht 
ligt bij de shogun.

Wabi-sabi:  Wabi-sabi is een grondbeginsel van de Japanse esthetiek. 
Wabi-sabi staat voor het aanvaarden en omarmen van de 
vergankelijkheid en de imperfectie. 

Yōkai:  ‘Yōkai’ is een verzamelnaam voor een groot aantal 
bovennatuurlijke wezens, zoals monsters, geesten en demonen. 
Ze duiken met velen op in de Japanse mythologie en folklore.

Yukata:  Een yukata is een dun, prettig draagbaar kledingstuk dat 
oorspronkelijk diende om naar het badhuis te gaan.
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Concept & realisatie
Een tentoonstelling van de Stichting Nationaal 
Museum van Wereldculturen, Nederland, door 
het MAS herwerkt voor Antwerpen.
Curator Roselyne Francken, in samenwerking 
met het MASteam onder leiding van Marieke 
van Bommel en de medewerkers van de stad 
Antwerpen. 

Scenografie & uitvoering
Studio Harm Rensink / oorspronkelijke 
scenografie 
Brandwacht & Meijer / realisatie 
Hoax / grafisch ontwerp
Chris Pype / lichtontwerp

Tekstredactie
Patrick De Rynck

Vormgeving
Ann Walkers, BAI voor het MAS, 2019

Verantwoordelijke uitgever
BAI voor het MAS

© Teksten: MAS, BAI en de auteurs.

Bruikleengevers
Daan van Dartel
Didier Volckaert
District Berchem
GK Reid
IDLab, Universiteit Antwerpen, in samenwerking 
met imec
Ine Van hamme alias Xine Cosplay
Jan Van der Stock
Joost Backaert
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, 
Brussel
KU Leuven
Kunstenaarscollectief three
Leyla Ummels-Cavusoglu
Manfred Moolhuysen
Matsuura Hiroyuki en Tokyo Gallery + BTAP
Matthias Story alias CaptainGhostly
Middelheimmuseum, Antwerpen
Mistvein
ModeMuseum Antwerpen
Nanzuka, Tokio
Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, 
Nederland
Oxenaar Ophuis
Saya
Sebastian Masuda
The Takahashi Collection, met dank aan Mizuma 
Art Gallery, Tokio
Willem Kerseboom Gallery, Giekerk
Overige particuliere bruikleengevers

Het MAS dankt de Stichting Nationaal Museum van Wereldculturen, Nederland, onder leiding van Stijn Schoonderwoerd.

Het MAS dankt Sebastian Masuda, François Wagemans en Tōken Antwerpen, Karsten Fouquaet en Akiba Station, en Freya
Terryn (Aspirant van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)) en Hans Coppens voor de samenwerking.

Het MAS dankt Nabilla Ait Daoud, schepen van Cultuur, en haar staf, vrijwilligers en stagiairs van Antwerpen Kunstenstad 
en alle betrokken collega’s van de stad Antwerpen.

We hebben ernaar gestreefd alle rechthebbenden te contacteren. Wie alsnog meent rechten te kunnen laten gelden, wordt
verzocht zich te wenden tot het MAS.

INSTRUCTIE: Onderaan de layout van het colofon volgende logo’s toevoegen 
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Wil je de teksten nog eens nalezen? 
Deze bezoekersgids is verkrijgbaar in 
de MASshop aan 5 €

MAS
Hanzestedenplaats 1
B - 2000 Antwerpen
www.mas.be
+32 (0) 3 338 44 00




