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Inleiding 
Ik begon dit jaar met het idee dat ik verschillende culturen (over de hele wereld) wilde 

bestuderen. Ik wilde de beelden hieruit gebruiken en omzetten naar mijn “eigen” kunst.  

Dit is uiteraard niet mogelijk in een jaar. Mijn docenten maakten me dat gelukkig op tijd 

duidelijk. Er moest een beslissing genomen worden, ofwel zou ik me focussen op bepaalde 

elementen binnen een aantal culturen (bijvoorbeeld tattoos), of ik zou me focussen op één 

specifieke cultuur.  

Ik was in die periode toevallig bezig met het verzamelen van materiaal over Japan. Het 

materiaal was zo sterk dat dat de aanleiding was om te kiezen voor de Japanse cultuur. Het 

was ook een thema waar ik een jaar lang aan kon werken en een interessante GIP over zou 

kunnen maken.  

Het was de bedoeling om me te laten inspireren door de Japanse kunst en cultuur en daar 

mijn eigen interpretatie aan te geven, Yaponisme 2020. In de lijn van het Japonisme uit het 

eind van de 19de en het begin van de 20ste eeuw.  

Even voor de goede orde, ik wist tot dan toe vrijwel niks van Japan. Ik was er nog nooit 

geweest, kende geen Japanners noch mensen die er geweest zijn. Wel wist ik een paar 

dingen over anime en Samoerai maar daar hield het dan ook mee op.  

Ik heb me het afgelopen jaar bezig gehouden met het bestuderen van de overvloedige en 

zeer gedetailleerde cultuur van Japan. (zie ook de bijlage van mijn eerste indrukken). Om 

eerlijk te zijn had ik het in eerste instantie een beetje onderschat, het is breder en dieper dan 

ik vermoedde. 

Als oriëntatie heb ik in het najaar 2019 een aantal musea en Japanse winkels bezocht.  

Om materiaal te verzamelen voor collages heb ik vervolgens de Nederlands- en – Belgisch 

Japanse ambassade gecontacteerd. Evenals de winkel “Van Hier tot Tokio’’ in Amsterdam 

die ik op mijn verkenningstocht al had bezocht. Zowel de ambassade als winkel hebben me 

voorzien van flinke hoeveelheid tijdschriften, kranten en catalogi, allemaal prima materiaal 

waar ik hen bijzonder dankbaar voor ben. 

Langzaam maar zeker kwam ik te weten dat je de Japanse kunst in kan delen enerzijds in de 

traditionele kunst, het klassieke, rustige Japan van Hokusai en Hiroshige met kenmerkende 

zeeën en landschappen en allerlei ambachtelijke beeldende kunst, van gebruiksvoorwerpen 

tot lampen tot fijn en strak meubilair. Aan de andere kant heb je (zoals ik het noem) “Neo-

Japan” waar artiesten en designers regeren, als Takashi Marukami en Yohji Yamamoto, waar 

alles kleurrijk verlicht is en met veel techniek. Kunstenaars die zich graag laten zien in 

blitsende bolides waarmee ze door de stad racen vergezeld door veel geluid. 

Er valt voor mijn nog zoveel te leren over Japan dat ik het eigenlijk jammer vind dat ik de GIP 

uiteindelijk moet afsluiten. 

- Yasien Ouazzani 
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Oriëntatie 

 

 
Mijn grootvader en ik, tentoonstelling “Kleurrijk Japan” - Stedelijk Museum, 

Amsterdam – 30/10/2019 
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Oriëntatie 
Toen ik eenmaal besloten had om het thema Japan nader uit te diepen, kwam het 

aan op research doen. In mijn ervaring kan je het best indrukken op doen wanneer je 

iets met je eigen ogen ziet. Ik kon natuurlijk een ticket naar Japan regelen, maar 

gezien dat nogal een dure uitstap zou zijn zat er niks anders op dan het maar dichter 

bij huis te zoeken (overigens is Vincent van Gogh ook nooit naar Japan geweest en 

zijn werk wist wel de essentie van de Japanse stijl te vangen). In najaar 2019 vertrok 

ik samen met m’n grootvader op een midweekse trip richting Leiden en Amsterdam, 

met als hoofddoel het opdoen van kennis en gevoel over het thema. 

De eerste stop was het Sieboldhuis in Leiden. Het huis, wat vroeger van Philip Franz 

von Siebold was, is volgepropt met schatten die hij uit Japan meegekregen heeft 

(sinds hij daar les gaf in westerse medicijnen). Het geeft een goede kijk op de 

alledaagse en minder gewone objecten die vervaardigd werden in het Japan van 2 

eeuwen geleden. 

Tevens was er behalve de vaste collectie ook de tentoonstelling “Verstilde 

schoonheid. Japanse etsen van Tanaka Ryohei” die meer dan honderd werken van 

de artiest bevatte. 
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Tanaka Ryohei – tentoonstelling Sieboldhuis 

Ryohei staat vooral bekend om zijn gedetailleerde, vaak zwart-witte etsen van 

traditionele Japanse boerderijen, tempels en landschappen. De inspiratie hiervoor 

haalt hij uit de omgeving rond Kyoto. Thematisch zijn Ryohei's werken gerelateerd 

aan kunstenaars als Hasui Kawase, met hun romantische en nostalgische 

voorstellingen. Ryohei heeft in totaal 770 etsen uitgebracht, waarvan al meer dan 

100.000 drukken gemaakt zijn. 
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Daarna volgde de tentoonstelling “Kleurrijk Japan” in het Stedelijk Museum in 

Amsterdam. Met honderden affiches die ons een indruk gaven van (kleurrijke) 

hedendaagse grafische kunst. Heel uiteenlopend, vindingrijk en inspirerend.  

Vervolgens naar de winkel Time & Style, een kleine maar exclusieve, peperdure 

Japanse winkelketen met prachtig Japans meubilair en gebruiksvoorwerpen. In 

Amsterdam is de enige vestiging buiten Japan. Indrukwekkend was het vakmanschap 

van de Japanners dat in alles naar voren kwam.  

 

 

  

  

Posters voor de tentoonstelling “kleurrijk Japan” 
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 Interieur “Time & Style” 
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De volgende stop was het fameuze Rijksmuseum, dat ondanks zijn reputatie van 

“hèt go-to” museum voor 15e en 16e eeuwse schilderijen, ook schatten uit het oosten 

heeft verstopt in de vele kamers en gangen met hier en daar wat Japanse beelden en 

kamerschermen.  

Ook zijn we nog even binnen gesprongen in de winkel “Van hier tot Tokio” die 

gespecialiseerd is in alles wat Japan betreft – van pantsers tot lampen tot  

kamerschermen en ontzettend veel snuisterijen.  

 

   

    

Samurai pantser en lamp in “Van hier tot Tokio “ 
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“Nio Guardians” – Rijksmuseum 

 

   

Buddah en Kamerscherm – Rijksmuseum 
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Begin van dit jaar hebben we ook nog de tentoonstelling Cool Japan bezocht in het 

MAS (Antwerpen) met Japanse Anime/ Manga, hoe deze is ontstaan en haar invloed 

op de wereld. Iets waar je van moet houden...  

 

  

 

Werken tentoongesteld in het Mas – tentoonstelling “Cool Japan” 
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Inspiratie 

(Het onderdeel inspiratie is ingedeeld in vijf delen; het oude, nieuwe en alles wat er tussenin zit.) 

Deel I: Oude Meesters 

Om te weten hoe het er in het in “Het Oude Japan” aan toe ging ben ik gaan zoeken 

wie er achter de fameuze houtsnedes/Ukiyo-es zat. Een stjil waar opmerkelijk 

genoeg niet veel over gepraat wordt. Vervolgens heb ik de 2 bekendste artiesten 

gekozen die deze stijl beoefenden.  

1 Hokusai 

2 Hiroshige  

 

Katsushika Hokusai (1760 – 1844) 

Hokusai’s leven speelde zich af in het Japan van de 18e eeuw. Ondanks het 

tijdsverschil kunnen we op basis van alle beschikbare documentatie een goed beeld 

vormen van hoe het er destijds toen aan toe ging.  

In zijn beginperiode tekende Hokusia vooral “het alledaagse leven”. Ook later is het 

weergeven van de realiteit steeds een belangrijk basiskenmerk van zijn werk. Hij ging 

in zijn tienerjaren in de leer bij een graveur waar hij zich de houtsnijkunst meester 

maakte. Op zijn 19e jaar ging hij in de leer bij een kunstenaar die hem de laatste 

knepen van het vak leerde. Van daaruit begon hij als zelfstandige. Vanaf dat moment 

lijkt het of hij een doorlopende struggle voerde om te overleven. Hij heeft wel 

ongeveer 50 namen gebruikt om zijn werk te signeren, maar de bekendste naam 

Hokusai werd pas gebruikt toen hij 46 was  

In die periode was er al succes. Op een goed moment bezat hij zelfs 93 huizen, 

overigens niet allemaal even goed onderhouden. Uiteindelijk kwam hij (door zijn 

zoon) in de schulden terecht waardoor hij gedwongen werd te vluchten. 

Zijn bekendste werken maakte hij na zijn zestigste, waaronder de reeks “Zesendertig 

Gezichten Op De Berg Fuji”. Hij heeft veel kunstenaars geïnspireerd waaronder 

Hiroshige, die zich vanaf toen ook specialiseerde in houtsnedeprenten en een 

concurrent werd van Hokusai.  

Vier jaar na de dood van Hokusai opende Japan zijn grenzen voor de wereld 

waardoor de zijn prenten zich naar het westen verspreidden. Zowel Van Gogh als 

Degas vonden zijn werk heel erg oosters, terwijl het in Japan zelf juist werd gezien als 

heel westers. 

Hokusai heeft vrijwel uitsluitend getekend en houtsnedes gemaakt. Hij was veel bezig 

met de natuur en de realiteit. Ik ben een fan van de bijzondere manier waarop hij het 

allemaal weergaf. Dat is wat zijn werk voor mij zo intrigerend maakt. 
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Werken Katsushika Hokusai:  

 

 

Tama River in Musashi Province from “Thirty-six Views of Mount Fuji” 

 

Mount fuji in Clear Weather from “Thirty-six Views of Mount Fuji” 

 

The Great Wave of Kanagawa from “Thirty-six Views of Mount Fuji” 
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Yoro Waterfall in Mino Province (1832)  
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Ando Hiroshige (1747 – 1858) 

Hiroshige wordt gezien als de laatste grote meester van de Ukiyo-es techniek en 

ondanks dat hij veel inspiratie gehaald heeft uit “Zesendertig Gezichten Op De Berg 

Fuji” van Hokusai heeft hij ook veel andere onderwerpen afgebeeld. Zijn focus lag op 

mooie vrouwen, bekende acteurs en scenes uit de stedelijke uitgaanswijken. 

Hiroshige was geïnspireerd door Hokusai en zijn grootste werk was “De 53 

halteplaatsen van de Tōkaidō” een serie van 55 prenten met de halteplaatsen en het 

begin- en eindpunt van de Tōkaidō, de belangrijkste weg tussen Edo en Kyoto.  

 

Van Gogh was een groot bewonderaar van Hiroshige en heeft een aantal kopieën van 

zijn werk gemaakt, waaronder de afbeelding Kameido Ume. Over zijn bewondering 

voor de Japanse houtsnedes schreef hij op 24 september 1888 aan zijn broer Theo: 

 
“Ik benijd de Japanners de buitengewone duidelijkheid die alle dingen bij hen 

hebben. Nooit is het vervelend en nooit lijkt het haastig gedaan. Hun werk is 

even simpel als ademhalen en zij maken een figuur in enkele zekere trekken 

met hetzelfde gemak alsof het zoiets eenvoudigs betrof als het dichtknopen van 

je vest.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tokaido_(weg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Edo_(Japan)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kioto_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_Gogh
https://nl.wikipedia.org/wiki/24_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1888
https://nl.wikipedia.org/wiki/Theo_van_Gogh_(kunsthandelaar)
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Werken Ando Hiroshige: 

  

“Kameido Ume” (Links het origineel, Rechts Van Gogh’s versie) 

 

 

 

 

 

 

 

"Suruga-cho" (1856)                  

 

 

 53 Stations of the Tokaido Road – Kanava Station 
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 “Crane, Pine and Rising Sun” 
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Inspiratie 

Deel II: Europa’s eerste kennismaking met Japan 

Europa 1854. Japan gooit na jaren van isolatie eindelijk zijn deuren open voor de 

wereld. Het gevolg: het westen raakt op alle gebieden “In De Ban Van Japan”. Dit is 

terug te zien in allerlei kunstvormen, of het nou mode, schilderijen of meubels betreft. 

2 artiesten sprongen er voor mij uit. Zij hebben me (in zekere mate) beïnvloed. 

1 Mackintosh 

2 van Gogh 

 

Mackintosh’s werk is niet altijd even makkelijk te categoriseren; een school, kerk of 

tearooms, waarvan ook het meubilair, alle decoratie en uiteraard zijn fameuze 

stoelen. Op latere leeftijd gooide hij het roer om en begon hij aquarelwerk te maken. 

Zijn onderwerpen wisselden van landschappen tot bloemstudies. Rond 1925 ging hij 

in Zuid-Frankijk wonen. Waar hij met zijn vrouw 2 jaar verbleef tot ze in 1927 door 

ziekte gedwongen werden terug te keren naar Londen. Dat jaar werd bij Mackintosh 

tong en keelkanker gediagnostiseerd. Hij werd opgenomen in een verpleeghuis waar 

hij een jaar later, op 60 jarige leeftijd, overleed. 

 

Omdat Mackintosh het grootste gedeelte van zijn leven in Glasgow woonde, bij de 

rivier Clyde, kwam hij in aanraking met voor die tijd nieuwe invloeden. Glasgow was 

in die tijd van de industriële revolutie een van de grootste productiecentra in de 

wereld voor zware industrie en scheepsbouw. Naarmate de stad groeide en bloeide, 

was een snellere reactie op de grote vraag naar consumptiegoederen en kunst 

noodzakelijk. Samen met de industriële revolutie beïnvloedden ook Aziatische stijl en 

opkomende modernistische ideeën de ontwerpen van Mackintosh. In zijn meubilair 

komen qua materiaal en stijl al die culturen samen.  

 

Ik kwam voor het eerst in aanraking met Mackintosh toen ik in 2017 op reis was in 

Schotland. Ik heb toen een bezoek gebracht aan de Glasgow School Of Art, waarvan 

de kunstenaar het gebouw ontworpen heeft. De architectuur zelf boeide mij in eerste 

instantie niet zo ( totdat in 2018 een brand de school in puin achterliet). Het was 

vooral zijn meubilair wat grote indruk op me maakte, het leek zo eenvoudig maar dat 

was het zeker niet.  

Destijds heb ik nog eens een stoel gemaakt, geïnspireerd op de ontwerpen van 

Mackintosh, zie volgende pagina. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Modernist
https://en.wikipedia.org/wiki/Designs
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Werken Charles Rennie mackintosh: 

 

 “Willow” Oak Chair  

Hill House Chair     

 

Hill House Hall Chair 
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Watercolour (1914) 
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Wat nog het 

vermelden waard is, is  

een “Easter Egg” in de 

film Inception van 

Christopher Nolan.  

Een van de eerste 

scenes speelt zich af in 

een rijkelijk versierd 

Japanse kamer. En 

drie keer raden wat 

daar staat – een 

Mackintosh stoel. 
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Vincent Van Gogh (1853 – 1890) 

Van Gogh. Het tragische verhaal van een kunstenaar die nergens appreciatie, 

acceptatie of affectie vond. Het enige wat hem voldoening gaf was de schilderkunst. 

Vroeger wilde niemand wat met hem te maken hebben. Nu 2 eeuwen later is dat 

anders. Zijn werken komen onder de hamer en worden voor miljoenen dollars 

verkocht en zo verspreid over de gehele aardbol. Grote merken produceren massaal 

merchandise met kersenbloesem, zonnebloemen en sterrennachten. Iedereen wil wel 

een graantje meepikken van het succes van het fenomeen Van Gogh. 

Naar mijn mening is Van Goghs werk zodanig vaak als inspiratie gebruikt dat de bron 

is uitgeput. Bezoedeld is ook wel een goed woord. Het is alsof er al teveel mee 

gebeurd is, overhypet door de merchandising. En omdat iedereen het werk wel kent 

is voor mij het bijzondere er wel af.  

Desalniettemin moet ik het toch moeten hebben over hoe het me heeft beïnvloed, 

Omdat ik geen schilder ben kun je je afvragen wat ik bij Van Gogh zocht. Dat zit zo: in 

zijn tijd in Antwerpen en Parijs kwam Vincent in aanraking met de eerste Japanse 

blockprints (oa van Hokusai en Hiroshige) die door hem verzameld zouden worden. 

Deels omdat hij dacht er een handeltje mee te kunnen beginnen, maar ook omdat hij 

ze mooi vond.  

Mooi is misschien nogal zacht uitgedrukt, want hij begon ze ook na te maken, her-

interpretaties in zekere zin, van bruggen en bomen in bloesem. Hij schilderde ook 

mensen in zijn omgeving in Japanse stijl, zoals Het Portret van Père Tanguy met de 

berg Fuji op de achtergrond.  

Van Gogh was erg onder de indruk van de Japanse kunst. In een brief die hij schreef 

vanuit Arles in Juli 1888 is het volgende te lezen:  

“Japanse kunst is zoiets als de primitieven, zoals de Grieken, zoals onze 

Hollandse meesters, Rembrandt, 

Potter, Hals, Vermeer, Ostade, 

Ruisdael. Het houdt niet op.”  

 

En dit is wat hij in september 1888 aan zijn 

broer Theo schreef: 

“En je kunt volgens mij de Japanse 

kunst niet bestuderen zonder veel 

vrolijker en gelukkiger te worden en het 

doet ons terugkeren naar de natuur, 

ondanks onze opvoeding en ons werk 

in een wereld vol conventies” 
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Werken van Gogh: 

 Père tanguy (ca. 1887) 

 Courtisane (1887) 

 Almond Blossoms (1888)  
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Japanese Bridge in Rain (1887) – Hiroshima remake 
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Inspiratie 

Deel III: Merchandising 

Behalve Japan heb ik (op aanraden van mijn leraren) me ook gefocust op 

Merchandising, wat best lastig is, zeker tegenwoordig. Je kunt gewoon een shirt laten 

bedrukken en de volgende dag heb je het in huis. Letterlijk iedereen kan het. Ik koos 

voor de volgende twee artiesten omdat ze vrij bekend zijn in de wereld van 

“Streetwear” en “Hypebeasts”, iets wat essentieel is om te kunnen slagen in 

Merchandising. 

1 Stüssy 

2 Parra 

 

Shawn Stüssy (1954 – ) 

Voor degenen die het niet kennen, Stüssy is een merk wat eigenlijk per ongeluk 

ontstond. In de jaren 70 was er een jonge surfer die boards maakte en er zijn 

signature Stüssy logo opzette. Men bleek echter meer interesse te hebben voor de 

shirts die hij maakte. Samen met Frank Sinatra Jr (niet gerelateerd aan de zanger) 

zette hij een merk op wat het fundament legde voor wat we nu kennen als de 

hedendaagse streetwear.  

Sinds Shawns vertrek bij Stüssy in 1996 is het merk in handen van de Sinatra Family. 

Shawn bleef aanvankelijk ver verwijderd van de mode-industrie en ging met 

pensioen. 

Het modehuis Dior (wat zich steeds meer focust op streetwear) dacht daar anders 

over, zij haalden hem terug voor een collectie met Kim Jones, die in 2018 “Creative 

Director” van Dior werd. Er was schijnbaar weinig moeite voor nodig om Shawn over 

te halen. Hij zag het namelijk als een mooie kans om het stokje door te geven aan de 

jongere generaties en tegelijk de kroon op zijn werk te zetten.   

“Het is de top van de top, ik heb alleen maar respect.”  

-Shawn over Dior 

De samenwerking met Dior is vooral gebaseerd op Shawns kenmerkende handschrift 

wat Stüssy het wereldberoemde logo gaf; Shawns gekrabbel is zo herkenbaar dat het 

een lettertype opleverde wat hij tot op de dag van vandaag gebruikt.  

Wat ik het interessantst vind aan het hele Stüssy verhaal is hoe het zo klein begonnen 

is, van shirts naar shorts en caps naar jacks en daarna nog veel meer. Wat het ook 

bijzonder maakt, is dat Shawns herkenbare handschrift en krabbels eigenlijk de basis 

zijn van het succes als merk.   
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Werken Shawn Stüssy:  

 

  Print for Dior 

 – By Shawn Stüssy 
 

          (2020)

 
                    Dior B23 x Shawn Stüssy (2020) 
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 Old T-shirt Print (by Stüssy) 

 

 Posters for Stüssy  
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Piet Parra (1976 – ) 

Parra (Pieter Janssen) is eigenlijk best vergelijkbaar met Stüssy (zie Shawn Stússy). 

Ze zijn allebei gericht op de mode en hebben een zekere invloed gehad op 

steetwear.  

Maar het lijkt misschien nog wel iets meer op het superbekende merk “SUPREME”  

dat omdat hij allerlei dingen maakt variërend van kleding tot schoenen, meubilair, 

keramiek, slaapzakken, fietsen, albumhoezen, posters en schilderijen op canvas, 

boekcovers, sneakers en skateboards, samenwerkingen met Nike, Nike SB, Jordan 

Brand en het gaat maar door. Uiteraard met alles in zijn bekende kleuren; rood, wit, 

blauw en roze. 

Los daarvan maakt hij nog grafisch werk waar hij zich mee onderscheidt. In 2019 had 

hij zijn eerste expositie in Hong Kong. 

Ook wordt er op exposities aandacht gegeven aan de band de “Le Le  groep”, 

waarvan Parra lid is, net als co-producer Rimer London en rapper Faberyayo. 

Verder is hij mede oprichter en creatief hoofd van het merk Rockwell Clothing, wat 

sinds 2015 verder ging onder de naam “by parra” en een groot deel van zijn 

attributen online verkoopt. 

Kortom Parra is een multi-kunstenaar.  

Inspirerend. Parra is echt het toonbeeld van “the sky is the limit”. Hij doet gewoon 

alles wat hij leuk vind.  

Overigens is niet te ontkennen dat het (qua stijl en imago) lijkt op een moderne versie 

van Keith Haring. En net als Haring heeft hij zijn kunst een extra dimensie gegeven 

door het ook te verkopen en niet enkel in musea tentoon te stellen. 
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Werken Piet Parra: 

 Nike x Piet Parra Air Max 1  

 ‘‘The Window’’ 

 ‘’ GOLF’’ Deck (skateboard)  
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“Angsthaas” (2018) 
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Inspiratie 

Deel IV: Keith Haring 

 

Haring (1958 – 1990)  heeft eigenlijk geen introductie nodig, iedereen kent de man - 

of het nou door kunst in een museumkantine of Ikeameubels komt. Iedereen heeft 

zijn kenmerkende stijl al eens gezien. Maar niet iedereen linkt het aan de kunstenaar 

met zijn reflecties op drugs, aids en apartheid. Zijn werken worden gecategoriseerd 

als Pop Art en Graffiti.  

Wat betreft zijn invloed op mij; het gaat mij niet om wat hij tekende maar meer om zijn 

vaste hand, de lijnen die hij eenvoudig leek te trekken. Dat is ook wat zijn werk voor 

mij zo intrigerend maakt.  Zijn levensstijl of doelen spreken mij minder aan, we leven 

nu intussen ook in een heel andere tijd.  

Wat ik geleerd heb van Haring is om niet te twijfelen over het gebruik van andere, 

minder bekende of het recyclen van materialen en ondergronden.  

Om maar even terug te grijpen naar de “Merchandising”. Hij is eigenlijk een soort 

bedenker van art-merchandising. Haring was de initiator van “The Pop Shop”.   

The Pop Shop opende haar deuren in 1986 op 292 Lafayette Street in de wijk Soho 

in Manhattan, NYC. Haring zag de Pop Shop als een verlenging van zijn werk, een 

leuke boetiek waar zijn kunst voor iedereen toegankelijk kon zijn. The Shop verkocht 

T-shirts en noviteiten met afbeeldingen van Keith en enkele van zijn tijdgenoten.  

Haring opende later in 1987 een Pop Shop in Tokio. Haring beschilderde de muren 

van beide winkels. De Pop Shop Tokyo sloot in 1988 en de NYC Pop Shop-locatie 

sloot in september 2005. 

Ik denk dat de Pop Shop ook een van de redenen achter het succes van Haring is. Hij 

maakte hierdoor zijn kunst heel toegankelijk voor alle lagen van de bevolking. Niet 

alleen via de galeries en de musea. En het paste in de lijn van zijn graffiti. Niet alleen 

in Amerika maar dus ook in Japan en van daar ook naar de rest van de wereld.  
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Werken Keith Haring:  

 

    

Poster American Music Festival New York Ballet (1988) 

  

Party of Life Invitation (1986) 
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Untitled (1983) 

 

Haring in NYC Subway 

 



34 
 

Inspiratie 
Deel V: Moderne Japanse Kunst  

Aziatische Kunst is momenteel ontzettend populair/ boomin’. Iedereen wil wel 

meedoen met die oosterse trend, dus of het nou Buddahs uit de Action zijn of de 

ontzettend drukke werken van Murakami; er is voor iedereen wat wils. 

Persoonlijk denk ik dat mensen niet alleen deze stroom volgen omdat ze stiekem 

hopen op die manier zen te worden, maar omdat ze domweg meegaan in de hype via 

de commercie en de sociale media.  

1 Murakami 

2 Madsaki 

Takashi Murakami (1962 -) 

Murakami is vooral bekend geworden door zijn drukke en overvolle Anime/Manga-

achtige stukken. Zijn werk wordt vaak gecategoriseerd als Neo-Pop-Art. Murakami 

was van mening dat Japanse kunst teveel door het westen beïnvloed was. Hij wilde 

daar tegenin gaan.  

Zijn plan was om eerst richting het westen te gaan en dan vervolgens zichzelf naar 

Japan terug te “importeren”. Hij zocht naar iets traditioneels maar ook iets nieuws en 

zo kwam hij uiteindelijk weer uit bij zijn geliefde Manga.  

Vandaag de dag is Murakami een zeer geliefd artiest (vooral in het westen) dat komt 

mede dankzij zijn enorme “fanbase” daar, die altijd staat te trappelen om nieuw werk. 

Iemand die overigens ook overtuigd is van zijn genialiteit is niemand minder dan 

Kanye West, die op muzikaal vlak eigenlijk wel te vergelijken is met Murakami, die 

ook de cover ontworpen heeft voor West’s album “Kids See Ghosts”  

Ik denk dat wel gezegd kan worden dat Murakami’s missie geslaagd is. Hij wordt door 

veel jonge artiesten (en “Hypebeasts”) aanbeden, zowel in het westen als in Japan. Ik 

zelf ben niet erg overtuigd, omdat ik zijn werk zo druk vind dat ik er niet erg lang naar 

kan kijken. Om eerlijk te zijn lijkt het vaak gewoon op een petrischaal stampvol 

Bacteriën aan de LSD. Misschien is dat ook wel zijn bedoeling. Los daarvan wordt zijn 

werk inmiddels veelal door zin assistenten gedaan. Niet nieuw, ook Da Vinci en 

Michelangelo hadden assistenten. Maar in dit geval wordt het werk letterlijk door 

anderen gemaakt. Het wordt daarmee eerder een franchise-formule dan het werk van 

een specifieke kunstenaar.  

Dat maakt van Murakami gewoon een slimme zakenman, een soort opvolger van 

Warhol. Werk dat wel esthetisch is maar ook na te maken door iedereen die 

beschikking heeft over een zeefdrukmachine. 
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Werken Takashi Murakami: 

  

“I Look Back And There, My Beautiful Memories” (2018) 

 

 “I Met A Panda Family” (2013) 

 

“I Know Not, I Know” 
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“The Lion of the Kingdom that Transcends Death” (2018) 
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Madsaki (1974 -) 

Madsaki’s hedendaagse kunst heeft iets uitdagends. Hij hergebruikt al bestaande 

kunstwerken en geeft er zijn twist aan. In een interview met Hypebeast (het 

magazine) zei hij  “Toen ik klein was en naar al die perfecte beroemde werken keek 

had ik al de neiging om er op te krabbelen. Ze waren te perfect.”  

Elke artiest lijkt een moment te hebben waarop hij/zij erover denkt om te stoppen en 

een gewone baan te nemen. Madsaki was bijna zover tot Murakami hem vond op 

Instagram, die vroeg of hij werk kon kopen. Vanaf toen is het allemaal een stuk 

gemakkelijker voor hem geworden. Het was ook Murakami die hem vroeg of hij niet 

eens wat anders zou proberen, zoals het portretteren van zijn vrouw. Hij maakte er 

een reeks van en gebruikte ze in 2018 bij zijn expositie “French Fries with Mayo” 

Wat ik interessant vind is dat zijn kunst heel duidelijk is. Je kunt direct zien wat hij van 

iets vindt. Dat kom je naar mijn mening niet altijd tegen. Verder spreekt de manier 

waarop hij de gezichten van de figuren heel gestileerd weergeeft me bijzonder aan.  

Ik vermoed dat zijn werk wel verder zal evolueren en nog wel een hoop 

veranderingen zal ondergaan. Waarschijnlijk ook nog wel een paar samenwerkingen, 

als het niet met Murakami zelf is dan wel met merken als Nike of hij wordt gekaapt 

door Virgil Abloh voor “Off-White” of Louis Vuitton. Het kan altijd nog zijn dat Kim 

Jones hem claimt voor Dior. Het is in elk geval duidelijk dat hij nog lang niet klaar is.  
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Werken Madsaki:  

 

“Flowers A Red” by Takashi Murakami x Madsaki 

 

“Liberty Leads The People” (French Fries with Mayo Exhibition 2018) 

 

“Napoleon Crosses the Alps” (French Fries with Mayo Exhibition 2018) 
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“Mona Lisa”(2019) 
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“Yaponisme 2020” 

 

Eigen Werk 

Bovenvermelde kunstenaars (waarvan sommigen ook geïnspireerd waren door 

Japan, en anderen die zelf van Japanse oorsprong zijn/waren) zijn mijn 

inspiratie voor de reeks. Soms is het terug te zien maar enkele keren is er 

enkel een kleine verwijzing.  
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“The Fisherman” 

Een van de eerste werken die ik dit jaar maakte was “The Fisherman” 漁師 

(A4). Het is gebaseerd op Hokusai’s werk; “Kajikawa in Kai Province”, dat deel uit 

maakt van de serie “Thirty Six Views on Mount Fuji” en is naar mijn mening een van 

de mooiere werken van Hokusai. Overigens ga ik ervanuit dat er meerdere drukken 

zijn geproduceerd van het werk. De blauwe (hieronder) komt aardig overeen met 

degene die ik heb gezien in het Kopenhagens museum. Maar er zijn nog andere 

kleurvarianten.  
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“Torii” 

Een “Torii” 鳥居 (A4) is een poort waar men onder door loopt bij het betreden van 

een Shintō-heiligdom. De Torii wordt gezien als de overgang van het profane (de 

'gewone' wereld) naar het heilige. Ik weet niet waarom maar dit was een van de 

eerste dingen die me te binnen schoten bij het thema Japan. Noem het cliché, maar 

voor mij is het een sterk beeld.. En dan vooral een Torii die in het water staat.  
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“Namahage” 

Achter het fenomeen Namahage 生剥  (A4) zitten een hoop verhalen, allemaal van 

plek tot plek verschillend. Het komt erop neer dat de demonen, verkleed in een rieten 

jas en bewapend met messen, kinderen waarschuwen om zich te gedragen. Het 

verhaal interesseerde me niet echt, maar de maskers – eigenlijk het hele plaatje, wel. 

Ik ben me ervan bewust dat er in de Japanse mythologie veel meer geesten en 

demonische types zijn, maar wat mij betreft wint de Namahage met zijn lange sliertige 

haar en enorme tanden.  
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“Samurai” 

De Samurai, スマライ(A4) iedereen is er ooit weleens mee in aanraking gekomen, of 

het nou in films, games, boeken of musea zijn. Het valt niet te ontkennen dat deze 

krijgers uit het oude Japan een bijna onuitputtelijke bron van inspiratie zijn. Zo viel ik 

ook voor de Samurai. De reden dat ik hem geen klassieke helm heb gegeven is 

omdat ik hem een beetje wilde laten verschillen met het standaardbeeld wat mensen 

hebben. 
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“Jumping Jack” 

ジャンピング・ジャック 

Over de naam valt weinig te zeggen. Het werk zelf is vooral gebaseerd op het idee 

van een “Ronin” (een Samurai zonder werkgever/baas) die zich een weg baant door 

het Edo Japan van weleer. Dat is ook de reden dat ik hem niet “full armor” afgebeeld 

heb.  
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“Komuso” 

De Komuso 虚無僧 (A4) een minder bekend fenomeen. Het is een monnik met een 

mand op zijn hoofd, die hij draagt zodat hij niet afgeleid zou worden door zijn 

omgeving. Samen met hun instrument, de fluit reisden ze het land rond. Het coole 

aan deze manier van leven is dat ze overal mochten komen, al duurde dat niet lang. 

Spionnen en “Ronin” vermomden zich namelijk ook als Komuso… 
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“Tengu” 

De Tengu 天狗  (A4) is ook een mythologisch personage, soms worden ze afgebeeld 

als vogelachtige wezens inclusief snavels. In sommige gevallen worden ze afgebeeld 

met een lange neus en een rode huid. Ik heb gekozen om voor de laatste soort te 

gaan. Ze zouden ook de kledij dragen van monniken, dat heb ik wel aangepast met 

pantserplaten. 
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“Yakuza” 

De Yakuza ヤクザ  (A4) beter bekend als de Japanse Maffia. Ik vind dit persoonlijk 

een interessant onderwerp om van een afstandje naar kijken maar in Japan zelf zou 

je er niet mee te maken moeten krijgen…  

Het logo is gebaseerd op de tattoos waar de leden van de Yakuza helemaal onder 

zitten. Verder is er een stukje pink verwijdert, zoals dat gaat volgens de tradities (als 

teken van verontschuldiging), en houd de hand een dolk vast, vermoedelijk net nadat 

hij de pink een kootje kleiner heeft gemaakt.  
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“Lambozosuku” 

Voor dit werk heb ik me gebaseerd op de autofanaten uit Tokio. Alles van stickers, 

lichten, verf tot diamanten worden op de wagens bevestigd. Je kunt het zo gek niet 

bedenken of het is al gedaan. Alles om uniek te zijn. In de geest van deze artiesten 

heb ik een Lamborghini helemaal vol getekend, zo overdreven mogelijk.  
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“Hanakotoba” 

Eigenlijk is “Hanakotoba” 花 言葉  (A4) de naam van de Japanse bloementaal, waarbij 

elke bloem voor emoties, verlangens en wensen staat. “De Rode Spinlelie” in dit werk 

staat voor “verlating/ verloren herinneringen”. Maar bovenal is het gewoon een mooie 

bloem.  
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“Dancing Demon” 

(A4) Op het eerste gezicht is het werk gelinkt aan de Namahage. Maar ik heb er ook 

wat “Kabuki” invloeden in verwerkt. Het gezicht bijvoorbeeld. Ook leek het me 

grappig om het personage op een paaltje te zetten alsof het een soort dans uitvoert.   
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“Crabz” 

De krab. (A4) Dit werk is in feite in gang gezet door Hokusai, die van Gogh 

inspireerde toen hij Japanse prenten ging verzamelen. En nu hebben zij mij weer 

aangezet tot dit werk. 
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“Broken Buddah” 

(A4) Op zich is een Buddah 仏 niet bijzonder meer anno 2020. Bijna iedereen heeft 

er wel een in zijn tuintje staan lijkt het. Wat mij aanzette om er toch een te maken was 

de foto van een gehavend, oud beeld. En dat sprak me zo dat ik wilde weten hoe het 

eruit zou zien als ik er een twist aan zou geven… 
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“Takashi Murakami Inspired” 

 (A4) Murakami is een hedendaagse beeldend kunstenaar met ontzettend veel 

succes in het westen. Zijn bekendste werken zijn de ontzettend drukke, met bloemen 

volgestampte doeken. Iets te druk voor mij persoonlijk, dus ik heb het simpel 

gehouden met één bloem. 
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“Hārēdabiddoson” – “Harley Davidson” 

Het Harley logo (A5) kwam voor mij nogal uit het niets, maar het leek me leuk om 

minstens één logo te “Japaniseren”.  Nike en Adidas leken me nogal voor de 

handliggend. Om een of andere reden (gezien op straat?) kwam ik op het idee kwam 

om het Harley logo te remixen.  
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“Totoro” 

(A4) Typerend voor Japan is uiteraard Anime. De tekenfilms die inmiddels over de 

hele wereld bekeken worden. Meestal overladen met geweld al is er ook een rustige 

kant, in de vorm van de Film “My Neighbour Totoro”(uit 1988). Ik werd geïnspireerd 

door de film zijn iconische scenes en besloot zelf maar eens te proberen om een 

interpretatie te maken.  
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_ Collages_ 

Bij mijn collages wil ik graag vermelden dat ik bij de Japanse Ambassade 

aangeklopt heb om te vragen of ze me misschien wat collagemateriaal konden 

verschaffen. Ik heb hetzelfde gevraagd aan de winkel “Van hier tot Tokio” in 

Amsterdam. Van beide heb ik stapels tijdschriften, kranten en catalogi 

gekregen.  

 

“Swirl” 

In de Swirl wilde ik als het ware collage en mijn tekenstijl verwerken tot een geheel. 

Overigens draagt het vrouwelijke personage in het midden een mondmasker. Dit als 

referentie naar de pandemie die anno 2020 uitbrak. Voor het collage gedeelte is 

simpelweg gebruik gemaakt van Japanse kranten. 
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“The Witch and Skeleton Spectre” 

Dit werk is gebaseerd op Kuniyoshi’s gelijknamige werk. Om het werk een beetje 

levendiger te laten lijken heb ik besloten om het grotendeels als collage te maken. 

Verder bestaat het uit fragmenten van een tekening die ik al eerder gemaakt had. 
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Grotere werken 

 

“Geisha” 

De grote werken die ik gemaakt heb zijn te verdelen in 2 categorieën. De eerste 2 

werken zijn, een grote collage (A0 formaat) en een illustratie die daarop is gebaseerd 

(A1) formaat. Het materiaal dat ik gebruikt heb is voornamelijk uit Japanse 

reclamefolders gehaald. Het enige niet-Japanse aan de collage is de achtergrond, dat 

is een foto van een Perzisch tapijt.  

De illustratie komt grotendeels overeen met de collage. Ik heb hier en daar wat 

aangepast, zodat het bij deze vorm beter klopte. Dit leverde een bijzonder resultaat 

op. 

Ik heb bij wijze van experiment gewerkt op een dunne kunststofplaat uit de 

verpakking van maquette kartonplaten. Wel wat lastiger dan papier omdat het geen 

inkt opneemt en erg kwetsbaar is, maar het enigszins glanzende materiaal geeft een 

bijzonder effect.  
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“Sunrise” 

Voor deze reeks heb ik me gebaseerd op de luchten van Japan. Ik probeerde het 

gevoel van de zonsopgang over het Japanse land weer te geven en ondanks dat de 

zon een belangrijke rol speelt in de Japanse cultuur heb ik deze opzettelijk niet 

weergegeven. Het ging me meer om de impact van de zon; de lucht die roze – 

goudgeel – blauw kleurt wanneer hij opkomt of ondergaat. De illustratie op het doek 

geeft het onderwerp weer tijdens het Golden Hour.  

De vogel stijgt op, de schildpad neemt zijn eerste duik en de mens aarzelt…. 
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“The Red – Eared Slider Turtle” 
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“Kendo” 
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“Crane” 
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Mechandise 

Hotelslippers 

Naast t-shirts etc. vond ik het leuk om te experimenteren met andere voorwerpen, in 

dit geval: hotelslippers.  

Deze heb ik gekozen omdat ik het link aan comfort en de Japanse traditie om slippers 

binnenshuis te dragen in plaats van schoenen. Als inspiratie achter de prints neig ik 

vooral naar bloemen, omdat ze voor veel mensen aantrekkelijk zijn. Verder heb ik nog 

geëxperimenteerd met vissen en roeibootjes, deze vind ik persoonlijk iets minder 

charme hebben dan de gebloemde varianten. 
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T-shirts 

Het zeefdrukken van shirts pakte toch iets anders uit dan gehoopt. De pandemie 

gooide roet in het eten, maar desondanks heb ik nog 3 shirts weten te bedrukken. 

Twee met de “Komuso” print en één met de “Lambosozoku”. De keuze om zwart op 

wit te printen is omdat dat beter zichtbaar is en al mijn illustraties zwart op wit zijn. De 

2 Komuso prints zijn aardig gelukt, maar de Lambosozoku is minder, maar de 

uitgewassen look geeft het wel een “vintage” gevoel.  
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Project Verhaal Momotaro 

Ik kwam op het idee om een verhaal te illustreren als vervolg op de 

opdracht van vorig jaar om een sprookje uit te tekenen. Dat was wel voor 

herhaling vatbaar. Er zijn heel erg veel interessante verhalen in de 

Japanse mythologie om uit te kiezen. Voor mij niet allemaal even 

aansprekend of begrijpbaar, maar ik viel voor het verhaal van 

“Momotaro” de perzikjongen.  

Behalve de illustraties heb ik ook het verhaal herschreven met de nodige 

toevoegingen. Aan de linkerkant is mijn verhaal te lezen, aan de 

rechterkant de Japanse variant (dankzij Google-translate). 
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Terwijl een oude vrouw 

kleren aan het wassen was 

op de oever van de grote 

rivier ontdekte ze een 

enorme perzik die in het 

water dreef. En omdat de 

vrouw en haar man 

bijzonder arm waren 

twijfelde ze geen seconde 

om de vrucht het water uit 

te halen. Ze was zo blij met 

haar vondst dat ze vergat 

de was af te maken en 

meteen terug naar huis 

ging. Eenmaal daar borg 

ze de perzik veilig op. 

 

老婆が大河の土手で服を

洗っていたとき、彼女は

水に浮かんでいる巨大な

桃を発見しました。そし

て、女性と彼女の夫は非

常に貧しかったので、彼

女は水から果物を取り出

すことをためらうことな

く躊躇しませんでした。

彼女は洗濯物を終えるの

を忘れて直ぐに家に帰っ

たことが分かったのでと

ても幸せでした。そこに

着くと、彼女は桃を無事

に入れました。 

 

Toen haar man die avond 

thuiskwam na een lange 

dag haalde de vrouw 

opgewonden de perzik 

tevoorschijn en liet hem 

zien. De man die hongerig 

en moe was, pakte een 

mes om de perzik aan te 

snijden. Maar net op het 

moment dat hij het mes 

naar de perzik bracht, ging 

de perzik open en 

onthulde een prachtig kind 

met een vrolijke lach. Het 

kind legde uit dat het 

gezonden was door de 

goden om de kinderwens 

van het oude koppel te 

vervullen. De man en 

vrouw waren allebei 

vervuld van vreugde en 

noemden het kind 

‘’Momotaro’’ oftewel: zoon 

van de perzik. 

 

 

彼女の夫が長い夜の後に

その夜帰宅したとき、女

性はモモを興奮させてそ

れを見せました。空腹で

疲れた男はナイフを使っ

て桃を切りました。しか

し、彼がナイフを桃に持

ってきたように、桃は開

いて、幸せな笑顔で美し

い子供を明らかにしまし

た。子供は、老夫婦の子

供を作りたいという願望

を満たすために神々から

送られたと説明しました

。男も女も喜びに溢れ、

その子を「桃太郎」また

は「桃の息子」と呼んで

いました。 
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Momotaro groeide op tot 

een gespierde snelle 

jongeman die de ambitie 

had om een held te 

worden. Op een dag vroeg 

hij zijn vader of hij mocht 

vertrekken naar een eiland 

in de Noordoostelijke zee 

waar een aantal duivels 

woonden die mensen 

hadden 

gevangengenomen. Zijn 

vader vond het een dapper 

plan en wist dat zijn zoon 

het aan zou kunnen. Hij 

was tenslotte uit de hemel 

gezonden. De oude vrouw 

gaf hem een voorraadje 

eten mee en hij vertrok. 

 

 

 

桃太郎は、ヒーローにな

りたいという野心を持っ

て、筋肉質でテンポの速

い若者に成長しました。

ある日、人を捕まえた悪

魔がたくさん住んでいる

北東部の海の島に行くこ

とができるかと父親に尋

ねました。彼の父親はそ

れを勇敢な計画だと思い

、息子がそれを処理でき

ることを知っていました

。結局、彼は天国から送

られました。老婆は彼に

食料を与え、彼は去った

。 

 
Toen Momotaro een pauze 

nam onder een 

kersenboom kwam er een 

hond tevoorschijn die zei: 

“Hoor eens of je geeft me 

wat voedsel of ik zal je 

doden” Momotaro 

reageerde rustig en 

vertelde wat zijn plan was. 

De hond had bijzonder 

veel respect voor de 

jongen en bood zijn 

diensten aan. Momotaro 

gaf de hond wat te eten en 

samen trokken ze verder. 

 

 

 

 
 

桃太郎が桜の木の下で一

休みすると、犬が出てき

て「食べ物をくれないか

、殺してやる」と言った

。犬は少年を特別に尊敬

し、サービスを提供した

。桃太郎は犬に食べるも

のを与え、一緒に進みま

した。 
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Een tijdje later kwamen ze 

langs een bos waar er een 

aap rondslingerde die zich 

ontzettend verveelde. Hij 

was de enige aap in het 

bos en had niet veel 

gezelschap. Tot hij opeens 

een jongen en een hond 

langs zag komen en een 

kans zag om wat 

gesprekspartners te 

vinden. “Zozo” zei hij “Wat 

zit er in dat mandje van 

je?” Momotaro zei het een 

voorraadje eten was. De 

aap vroeg waar ze naartoe 

gingen en na alles gehoord 

te hebben vroeg hij of hij 

alsjeblieft mee mocht. 

“Want eerlijk gezegd, hier 

gebeurd niet zoveel” aldus 

de aap. Ondanks dat de 

hond vol argwaan naar de 

aap keek vond hij het ook 

wel zielig, hij wist tenslotte 

hoe het was om alleen te 

zijn. 

 

 
  

しばらくして、彼らは森

のそばを通り過ぎ、そこ

にはうんざりした猿が横

たわっていました。彼は

森で唯一の猿であり、あ

まり仲間を持っていませ

んでした。彼が突然男の

子と犬がやって来るのを

見て、何人かの対談者を

見つける機会を見るまで

は。 「まあまあ」と彼

は言った、「あなたのバ

スケットには何が入って

いますか？」桃太郎は食

料の供給だと言った。猿

は彼らがどこに行くのか

尋ね、すべてを聞いた

後、彼は一緒に来ること

ができるかどうか尋ねま

した。 「率直に言っ

て、ここではあまり起こ

らないので」とサルは言

った。犬は疑いを持って

サルを見ていたが、彼は

また悲惨であることに気

付いた。 
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Het gezelschap trok verder 

en kwam aan op het strand 

waar een fazant op een 

bootje zat te huilen. Toen 

Momotaro vroeg wat er 

aan de hand was 

antwoordde de fazant: 

“Een stel demonen heeft 

mijn vrouwtje 

meegenomen en ik kan 

niet ver genoeg vliegen 

naar het eiland noch mijn 

bootje besturen in m’n 

eentje…”  Momotaro 

stelde hem gerust en zei 

dat ze de fazant zouden 

vergezellen op zijn 

reddingsmissie. De 

onrustige vogel stelde voor 

dat ze dan maar snel 

zouden vertrekken met zijn 

bootje.  

 

 

パーティーは進み、キジ

がボートで泣いているビ

ーチに到着しました。桃

太郎は何が起こっている

のかと尋ねると、キジは

答えた：「悪魔の束が妻

を連れて行き、私は島ま

で十分に飛ぶことも、自

分のボートを運転するこ

ともできない...」桃太郎

は彼を安心させ、彼女に

言ったキジの救助任務に

同行する。問題を抱えた

鳥は彼らが彼のボートを

持ってすぐに去るように

提案しました。 

 

De tocht over het water 

verliep vrij voorspoedig en 

ze arriveerden al snel op 

het demoneneiland. Daar 

bevond zich het kamp van 

de demonen. Ze werden  

opgewacht door Ezo 

Fukuro de uil. “Laat me 

raden, jullie zijn hier voor 

de demonen?” Momotaro 

beaamde dat en zei “Heeft 

u enig idee hoe we dit 

moeten aanpakken?” De 

uil vertelde dat er 

momenteel geen demonen 

op het eiland waren omdat 

ze uit jagen waren. Er 

waren wel gevangenen en 

er was een vrouwtjesfazant 

gevangen gezet, 

vermoedelijk als diner. ” Ik 

neem aan ze die bij jou 

hoort” zei hij tegen de 

fazant. “Ik zou maar snel 

een hinderlaag 

voorbereiden voor als ze 

terugkomen” 

 

水上旅行は順調に進み、

まもなく悪魔島に到着し

ました。悪魔の陣営があ

りました。彼らはフクロ

ウのエゾフクロに会っ

た。 「私が推測させて

ください、あなたは悪魔

のためにここにいます

か？」桃太郎は「どうす

ればいいかわかります

か？」と同意した。フク

ロウは、彼らが狩りに出

ていたので、現在島には

悪魔がいないと言いまし

た。囚人がおり、メスの

キジがおそらく夕食のた

めに投獄された。 「私

は彼らがあなたのものだ

と思います」と彼はキジ

に言った。 「彼らが戻

ってきたら、すぐに待ち

伏せを準備する」 
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De jongen en de dieren 

verstopten zich in de 

bosjes terwijl de fazanten 

zich herenigden en de 

gevangenen losmaakten. 

 

 

キジが再会して囚人を解

放する間、少年と動物は

茂みの中に隠れました。 

Zodra de demonen aan 

land kwamen barstte de 

strijd los, maar in hun 

vermoeide staat waren ze 

geen partij voor de 

Momotaro en zijn 

dierenvrienden. 

 

悪魔が上陸するとすぐに

戦いが勃発したが、彼ら

の疲れた状態では、桃太

郎と彼の動物の友達には

対抗できなかった。 
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Toen Momotaro 

terugkwam bij de uil 

vertelde de vogel dat er 

een enorme boot verstopt 

was vol met de schatten 

van de plunderingen van 

de demonen. Die moest 

Momotaro maar 

meenemen. 

 

Momotaro keerde samen 

met de aap en hond, die 

ondertussen dikke 

vrienden waren geworden, 

en een berg aan rijkdom 

terug naar huis. En hoewel 

heel het land het vierde, 

was er niemand zo 

gelukkig als Momotaro’s 

ouders die hun dagen 

verder in overvloed 

doorbrachten dankzij de 

schat van de duivels 

 

 

桃太郎がフクロウに戻っ

たとき、鳥は巨大な船が

悪魔の略奪品の宝でいっ

ぱいに隠れていると言っ

た。桃太郎も持っていか

なければならなかった。 

 

 

桃太郎は親友になった猿

と犬と富の山を持って帰

宅した。そして、全国は

4位でしたが、鬼太郎の

宝のおかげで豊かに日々

を過ごし続けた桃太郎の

両親ほど幸せな人はいま

せんでした。 

Einde  

 

 

終わり 
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Afsluiting 

Graag zou ik iedereen willen bedanken die mij tijdens het 

proces van mijn eindwerk gesupport heeft. 

 

 

Yasien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


