-Ter nagedachtenis aan mijn dierbare vader Hans Litjens, die mij als elfjarige voor het eerst meenam
naar het Van Gogh museum.-
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Inleiding
-‘Japan is voor de ontwikkeling van de moderne kunst net zo belangrijk geweest als de Griekse kunst
voor de Renaissance’- Roger Marx1
In het jaar 1600 arriveerde in de haven van Hirado op het Japanse eiland Kyushu het eerste
Nederlandse galjoen, getiteld ‘De Liefde’. Dit bijzondere schip betekende niet alleen het begin van
een bloeiende handel tussen de twee landen, het kenmerkte tevens de eerste stap naar een
bijzondere relatie tussen het land van de reizende zon en het koninkrijk der Nederlanden. Negen jaar
na aankomst van ‘De Liefde’ kwam de volgende delegatie Nederlanders aan in Japan om handel te
drijven. Twee Nederlandse schepen, varend onder de vlag van de Vereenigde Oostindische
Compagnie, kwamen aan in Nagasaki. Nadat de Hollanders goedkeuring hadden gekregen voor het
stichten van een factorij, volgde al snel een officieel handelsakkoord met als bekroning de zegen van
shōgun Tokugawa Ieyasu.2 De isolatiepolitiek, gehanteerd door Ieyasu’s kleinzoon Iemitsu Tokugawa,
veranderde enige tijd later deze dynamische relatie tussen Japan en het Westen. Japan legde diverse
landen een reis- en handelsverbod op. Dit resulteerde uiteindelijk in het feit, dat het aan Nederland,
als enig westers land, werd toegestaan om met Japan te handelen via het kunstmatig aangelegde
eiland Deshima. Hierdoor kreeg Nederland een uiterst geprivilegieerde handelspositie in de schoot
geworpen, die wel tot het midden van de negentiende eeuw zou standhouden.3
30 maart 1853, Vincent van Gogh ziet in het Brabantse Zundert het levenslicht.4 Deze
veelzijdige kunstenaar is, naast zijn psychologische problematiek, bij het grote publiek met name
bekend geworden door zijn late expressieve werken. Deze werken worden gekenmerkt door zijn
kleurrijke palet en pasteuze penseelstreken.5 Op een gegeven moment lijkt van Gogh een transitie in
zijn stijl door te maken. Een overgang van monochrome aardetinten, die het realistische tafereeltje
De aardappeleters uit 1885 vormgeven, naar het wat meer geabstraheerde werk Zonnebloemen uit
1889, voorzien van felle geelnuances.6 Van cloisonnisme tot impressionisme en van Paul Gauguin tot
Eugène Delacroix; verschillende kunststromingen en individuen hebben in meer of mindere mate
effect gehad op de stijlevolutie in van Goghs werk. Zo ook de Japanse houtsneden, beter bekend als
1

Ingo F. Walther en Rainer Metzger, Vincent van Gogh: Alle schilderijen, Keulen 2001, p. 283.
Charlotte van Rappard-Boon et al. (b) , Imitatie en inspiratie, Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650
tot heden (tent. cat. Rijksmuseum Amsterdam), Amsterdam 1991 p. 13-14.
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Andrew Gordon, A modern history of Japan: from Tokugawa times to the present, Oxford 2013 p. 19.
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Ibidem, p. 476-477.
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J.-B. De La Faille en Abraham M. Hammacher (red.), The works of Vincent Van Gogh: His paintings and
drawings, Amsterdam 1970, p. 70 en Roland Dorn et al, Vincent van Gogh en de moderne kunst, (tent.cat. Van
Gogh Museum Amsterdam en Museum Folkwang Essen,)Zwolle en Amsterdam 1990, p. 91. Vincent van Gogh,
De aardappeleters, 1885, olieverf op doek, 82 cm x 114 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam. Vincent van Gogh,
Zonnebloemen, 1889, olieverf op doek, 95 cm x 73 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam.
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ukiyo-e.
Vincent van Gogh heeft gedurende zijn leven een grote affiniteit gehad met de Japanse kunst, vooral
met de Japanse houtsneden. Dit is niet alleen te lezen in zijn uitvoerige briefwisselingen, die hij
voerde met zijn vrienden en zijn broer Theo, maar dat is ook te detecteren in zijn eigen werk. Lastig is
echter om te determineren tot op welke hoogte Van Goghs passie voor de Japanse houtsneden
invloed heeft gehad op zijn omvangrijke oeuvre. Kunnen we de ontwikkeling, die van Gogh
doormaakte in zijn werk tevens liëren aan de bijzondere culturele uitwisseling van handel en ideeën
tussen Europa en Japan? En heeft de uitwisseling van Europese ideeën, vice versa, weer haar
uitwerking gehad op het werk en stijl van de Japanse ukiyo-e kunstenaars? Om te pogen hier een
antwoord op te geven, wil ik de volgende vraag onderzoeken: op welke manier openbaart de
culturele wisselwerking tussen Europa en Japan zich in het oeuvre van Vincent van Gogh en in de
Japanse houtsneden van Utagawa Hiroshige en Katsushika Hokusai?
Hoewel meerdere Japanse ukiyo-e artiesten de revue zullen passeren, zal dit onderzoek zich
vooral centreren rondom Utagawa Hiroshige en Katsushika Hokusai. Deze ukiyo-e artiesten hadden
namelijk een speciale band met de Nederlandse kunstenaar. Van Gogh had samen met zijn broer een
grote collectie Japanse prenten aangelegd, waarvan het merendeel bestond uit prenten van
Hiroshige.7 Hiroshige’s prenten hebben daarnaast directe en indirecte invloed gehad op de stijl en
techniek, die Vincent van Gogh in diverse van zijn werken incorporeerde. Als zodanig zijn de
olieverfschilderijen De bloeiende pruimenboom naar Hiroshige en Brug in de regen naar Hiroshige,
beide uit 1887, direct gebaseerd op Hiroshige’s prenten.8 Prenten uit het oeuvre van Hokusai
ontbreken echter in deze extensieve collectie van beide broers. Dit doet de uiterst relevante rol van
deze Japanse kunstenaar in het leven van Van Gogh op geen enkele manier teniet. Niet alleen werd
Hokusai door Van Gogh in zijn brieven aangehaald als ultieme inspiratiebron, ook diens motieven en
technieken leek Van Gogh te hebben overgenomen in zijn schilderijen en tekeningen.[686]9 …
Hoewel er relatief veel informatie valt te vinden over de invloed die de Japanse prenten en
kunst in het algemeen hadden op stromingen als het impressionisme en postimpressionisme ,wordt
de Europese invloed op Japanse houtsneden naar mijn mening te weinig belicht.10 Daarom zal ik een
analyse maken van een aantal houtsneden van Hiroshige en Hokusai, geroemd door kunstenaars en
kunsthistorici om hun abrupte afsnijdingen en opmerkelijk perspectief.11 Ik zal trachten om deze blik
7

Charlotte van Rappard-Boon et al. (a), Catalogue of the Van Gogh museum’s collection of Japanese prints,
Amsterdam en Zwolle 1991, p.70-104.
8
Louis van Tilborgh en Fieke Pabst, Van Gogh en Japan, Amsterdam en Brussel 2006 (Van Gogh in focus), p. 2629.
9
http://vangoghletters.org/ (geraadpleegd op 25-11-2016) brief 686 aan Theo van Gogh, september 1888.
10
Gregory Irvine, Japonisme and the rise of the modern art movement: the arts of the Meiji period, London
2013, p. 17.
11
Van Tilborgh en Pabst 2006, p. 8-9.
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op Japanse originaliteit gedeeltelijk te ontkrachten en deze in een groter kader te plaatsen. Het kader
van een kennismaking met Europese ideeën. Het kader waarin het Verre Oosten en Westen elkaar
ontmoeten.

Hoofdstuk 1: Stand van zaken: verricht onderzoek en tentoonstellingen
De culturele wisselwerking tussen Europa en Japan in het oeuvre van Vincent van Gogh en de
Japanse houtsneden is al vrij intensief bestudeerd door verschillende kunsthistorici. De aandacht
voor deze culturele wisselwerking blijkt uit diverse tentoonstellingen, die gehouden werden in het
kader van Japan.
Zo ook bij Imitatie en inspiratie; Japanse invloed op Nederlandse kunst van 1650 tot heden,
een tentoonstelling die zowel in het Suntory Museum te Tokio in 1991 als in het Rijksmuseum in
1992 werd gehouden.12 Deze tentoonstelling richtte zich vooral op de uitwerking die Japanse
artefacten zoals keramiek, Japans lakwerk, grafische kunst en zelfs de rijkversierde kimono’s op de
Nederlandse kunsten hadden. Derhalve kwam ook de invloed van Japanse houtsneden op het werk
van Van Gogh ter sprake.13 Wat naar mijn mening bij deze tentoonstelling ontbrak, is dat de invloed
van Nederland op de Japanse kunsten nauwelijks ter sprake kwam. Hoewel de geschiedenis tussen
beide landen, met het eiland Deshima als culminatiepunt, goed werd beschreven in de bijbehorende
catalogus, leek er een gebrek te zijn aan verdieping. Zo werd er een citaat aangehaald van J.F
Overmeer Fisscher met betrekking tot het feit dat Japanse schilders en ukiyo-e artiesten veel
vorderingen in hun werk zouden kunnen maken, indien ze de Europese schilderschool zouden
bestuderen.14 De respons, die ik miste in deze catalogus, behelst het feit dat veel Japanse
kunstenaars al op de hoogte waren van de Europese schilderkunst via de Nederlanders. Er was zelfs
al een Nederlandse schilderschool opgericht in Japan, de Akita Ranga.15
De tentoonstelling Pronkstukken uit keizerlijk Japan; Meiji-kunst uit de Khalili collectie uit
2006, die in het Van Gogh Museum te Amsterdam plaatsvond, behandelde eveneens het effect van
Japanse houtsneden op diens oeuvre. Tevens werd de tentoonstelling geplaatst in het bredere kader
van Japonisme en andere westerse kunstenaars, die geïnspireerd waren door Japanse kunst.16 In
publicaties, zoals Van Gogh en Japan (2006) door Louis van Tilborgh, werd de aandacht specifiek

12

Van Rappard-Boon et al. 1991 (b), p. 4.
Ibidem, p. 111-115.
14
Ibidem, p. 20-21.
15
Yoriko Kobayashi-Sato, ‘Japan’s Encounters with the West through the VOC: Western Paintings and Their
Appropriation in Japan’ in:Thomas DaCosta Kauffman en Michael Norths (red.), Mediating Netherlandish art
and material culture in Asia, (Amsterdam 2014) p. 267.
16
Irvine 2013, p. 9-10.
13
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gevestigd op de connectie tussen Van Gogh en Japanse houtsneden.17
Ook Kirk Varnedoe’s A fine disregard, what makes modern art modern heeft belangrijk
onderzoek verricht op het gebied van Japanse houtsneden en de moderne kunst.18 Hij bracht diverse
theorieën naar voren over het effect van Japanse kunst op de westerse moderne kunst van onder
andere Degas. Een aantal van deze theorieën is naar mijn mening gedateerd. Zo meende hij dat de
vernieuwende wijze waarop Japanse houtsneden de ruimte in beeld brengen, door middel van het
vergroten van motieven in de voorgrond of door afsnijding, slechts te wijten was aan het oeuvre van
Hokusai en met name aan Hiroshige. Natuurlijk, onconventionele composities worden het sterkst
vertegenwoordigd in de werken van Hokusai en Hiroshige.19 Dat veel westerse kunstenaars zich op
deze voorbeelden baseerden, hing natuurlijk ook samen met de beschikbaarheid van de prenten
destijds. Juist de werken van Hokusai en Hiroshige kwamen als eerste Europa binnen.20 Maar
opmerkelijke ruimtewerking is echter geen unicum in Japanse houtsneden. Totoya Hokkai leek, in zijn
serie Shokoku Meisho uit 1834, net als Hiroshige dezelfde ‘unieke’ stijl van het uitvergroten te
beheersen. Zo had hij in zijn werk, De waterval die van achteren wordt gezien bij de berg van Nikkō in
de Shimotsuke provincie een uitvergrote diagonale waterval pontificaal in het midden van zijn
compositie geplaatst (afb.1).21 Ook afsnijding in Japanse houtsneden is geen uitzondering. In de serie
Azuma no hana Kunichika manga uit 1872 wist Kunichika ons een opvallend kikvorsperspectief te
bieden van een man die, afgesneden bij zijn benen, wanhopig ondersteboven hangt aan een
bamboestengel (afb.2).22 Ook Utagawa Kunisada II wist in Het verhaal van de zwarte drakenkoning
uit 1863 een enorme kar af te snijden (afb.3).23 In hoofdstuk drie zal ik verder ingaan op een aantal
andere theorieën die Varnedoe verkondigde over Japanse houtsneden.
Een andere pionier in hedendaags onderzoek betreffende Japanse houtsneden en de
culturele wisselwerking tussen Europa en Japan is Matthi Forrer. Niet alleen heeft hij twee complete
boeken aan Hokusai en Hiroshige gewijd, maar Forrer legt ook verbanden tussen westerse invloed en
ukiyo-e, zoals het westers perspectief.24 Tevens heeft Forrer in recent onderzoek zes aquarellen, die
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Van Tilborgh en Pabst 2006.
Kirk Varnedoe, A fine disregard. What makes modern art modern, New York, 1990.
19
Ibidem, p. 56.
20
Irvine, 2013, p. 105.
21
Andreas Marks, Stephen Addiss, Japanese woodblock prints, artists, publishers and masterworks 1680-1900,
Tokyo etc. 2010, p.114. Volledige titelbeschrijving houtsnede: Hokkei, De waterval die van achteren wordt
gezien bij de berg van Nikkō in de Shimotsuke provincie (Shimotsuke Nikkōzan Urami-ga-taki), c. 1834-35,
houtsnede, 39x17 cm., Honolulu academy of arts.
22
Ibidem, p 312-313. Volledige titelbeschrijving houtsnede: Kunichika, De acteur Onoe Kikugorō V als Oniazami
Seikichi, 1872, houtsnede, 27x39 cm., Uit de collectie van Arendie en Henk Herwig.
23
Van Rappard-Boon et al. 1991 (a), p.225.
24
Matthi Forrer, ‘From optical prints to Ukie and Ukiyo-e: the adoption and adaptation of Western linear
perspective in Japan’ in: Thomas DaCosta Kauffman en Michael Norths (red.), Mediating Netherlandish art and
material culture in Asia, (Amsterdam 2014), p. 245-266 en Matthi Forrer, Hokusai prints and drawings,
18
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zich bevinden in het depot van het museum van Volkenkunde te Leiden, geïdentificeerd als werk van
Hokusai.25 Deze werken, die vrij westers aandoen, waren ooit meegenomen door Philipp Franz von
Siebold. Bij de Japanse specialisten bestaat echter nog gerede twijfel, zij willen dan ook graag nog
nader onderzoek verrichten. Hun twijfel is mede gebaseerd op het feit dat het signatuur op de
aquarellen ontbreekt en de stijl afwijkt van het meer gangbare oeuvre van Hokusai. Het betreft hier
weliswaar geen Japanse houtsneden, maar indien Forrer in het gelijk wordt gesteld, zou dit als
belangrijk belangrijk bewijs kunnen fungeren dat Europa een inspiratiebron vormde voor Hokusai. 26
Opmerkelijk zijn de contradicties, die men tegenkomt in diverse studies over ‘invloed’ als het
gaat om Europa en Japan. Zo werd het vergroten van motieven door Louis van Tilborgh juist
bestempeld als een Japans stijlkenmerk, terwijl Forrer claimt dat dit toch echt ontsproten is aan de
westerse kunst.27 Deze tweedeling, die is ontstaan bij kunsthistorici wil ik graag bij elkaar brengen
door een alternatief te bieden via dit werkstuk; een circulaire culturele wisselwerking. Hiermee doel
ik op een stijl of techniek die in Europa is ontwikkeld en daarna werd overgenomen door Japan om
deze vervolgens te incorporeren in Japanse houtsneden. Deze Japanse kunst wordt naderhand
geëxporteerd naar Europa om daaropvolgend door kunstenaars als exotisch en ‘authentiek’ te
worden bestempeld. Deze westerse kunstenaars verwerkten op hun beurt deze ‘authentieke Japanse
stijl’ weer in hun eigen oeuvre. Misschien blijkt die innovatieve Japanse stijl toch niet zo origineel te
zijn als veel moderne kunstenaars in eerste instantie aannamen.

Hoofstuk 2: Nederland en Japan, een bijzondere band.

Om te kunnen begrijpen in hoeverre er sprake was een culturele wisselwerking tussen het Westen en
Japan moeten we een aantal jaren teruggaan in de geschiedenis. Hoewel de eerste kennismaking
tussen Japan en Nederland, zoals eerder vermeld plaatsvond in 1600, was het eerste contact tussen
Japan en Europa al van een veel eerdere datum. Gemotiveerd door handelsbelangen en katholieke
zendingsdrang verschenen in 1540 de eerste Portugezen en Spanjaarden op het eiland.28 In deze
periode was Japan nog opgedeeld in honderden landgoederen die werden bestuurd door militaire

Munchen en Londen en New York 2010 en Matthi Forrer, Hiroshige prints and drawings, Munchen en Londen
en New York 2015.
25
Laura Herlien, ‘Bijzondere vondst in Volkenkunde; Hokusai: de Rembrandt van Japan’, Leidsch dagblad, 3
november 2016.
26
Ibidem.
27
Ella Hendriks en Louis van Tilborgh, Vincent van Gogh Paintings 2: Antwerp & Paris 1885-1888, (tent.cat Van
Gogh Museum Amsterdam), Surrey en Burlington 2011, p. 345 en Van Tilborgh en Pabst 2006, p. 9 en Forrer
2015, p.21.
28
Gordon 2013, p. 6 en 19.
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krijgsheren, daimyō genaamd. Mede hierdoor heerste er enorme politieke verdeeldheid.29 De
aanwezigheid van de Europeanen in die desbetreffende periode heeft in zekere mate effect gehad op
de politieke ontwikkelingen, die hieruit voortvloeiden. Via buitenlandse handel werden moderne
Europese wapens geleverd aan de Japanners. Dit bespoedigde uiteindelijk de unificatie van Japan,
die in de 17e eeuw tot stand kwam. Daarnaast hadden diverse buitenlandse missionarissen rond het
jaar 1600 al zeker driehonderduizend Japanse zieltjes weten te ronselen voor het christendom. De
Japanse leiders waren echter niet ingenomen met de komst van het christendom. Het aanbidden van
een vreemde god kon immers resulteren in politieke ontrouw.30 De westerse jezuïeten echter
zorgden wel voor de eerste kennismaking met de westerse kunsten. Zo richtte de jezuïet Giovanni
Nicolao de eerste westerse kunstacademie op in Nagasaki. Daarnaast werden in Japan diverse
seminaria gesticht om Japanse rooms-katholieke priesters en belangstellenden te instrueren over het
maken van kopergravures en de westerse schilderkunst. Een daadwerkelijke vorming van een
Japanse school, die zich geheel richtte op de westerse schilderstijl moest echter nog op zich laten
wachten. De meeste Europeanen zouden namelijk al snel het veld moeten gaan ruimen.31
Laten we nog even terugkomen op de contacten tussen Nederland en Japan. Negen jaar
nadat het eerste Nederlandse schip Japan had bereikt, arriveerden twee andere Nederlandse VOC
schepen in het westen van Kyushu en begonnen te handelen in Hirado. Deze situatie veranderde
voorgoed in 1641, toen de Nederlanders verplicht werden te resideren op het kunstmatige eiland
Deshima bij Nagasaki.32 Deze stap had geheel te maken met de sakoku, de isolatiepolitiek, die
destijds in gang werd gezet door het Tokugawa-shogunaat.33 Deze maakte zich zorgen om de
toenemende buitenlandse invloed op Japan, met name van het christendom. De regering ondernam
rigoureuze actie, zo werd het verspreiden en uitoefenen van het christendom verboden. De
Portugezen en Spanjaarden echter, bij wie handel en religie vrijwel altijd hand in hand gingen,
brachten de regering in een benarde positie. Spanje werd in 1624 al snel uit Japan verdreven.34
Hetzelfde lot ondergingen de Portugezen met hun missiedrang, nadat in 1637-38 in de nederzetting
Shimabara een opstand plaatsvond van voornamelijk christelijke Japanse boeren.35
29

Ibidem, p. 5.
Ibidem, p. 6.
31
Willem van Gulik, ‘Verschuivende perspectieven’, The Netherlands-Japan Review 1 (2010), 56-57.
32
Matthi Forrer en Yoriko Kobayashi-Sato, ‘The Dutch presence in Japan the VOC on Deshima and its impact on
Japanese culture’ in: Thomas DaCosta Kauffman en Michael Norths (red.), Mediating Netherlandish art and
material culture in Asia, (Amsterdam 2014), p. 239. Deshima was in eerste instantie gebouwd om de
christelijke Portugezen in de gaten te houden. De reden dat Nederlanders moesten worden overgeplaats naar
het kunstmatige eiland had te maken met hun nieuwe warenhuis in Hirado. Deze had het jaartal 1639 op de
gevel. Dit werd door de Japanners gezien als een Christelijke manier van dateren en was zodoende verboden.
33
Ibidem, p. 239.
34
Forrer 2010, p. 10.
30

35

Gordon 2013, p. 19.
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De Nederlanders hadden, in tegenstelling tot de overige Europeanen, geen enkele behoefte
om hun religie op te dringen aan de Japanse medemens. De kostbare zilver en kopervoorraden, die
Japan had te bieden, waren immers van groter belang.36 Deze houding resulteerde in een uitermate
geprivilegieerde handelspositie, een positie waarin het alleen Nederland en China was toegestaan
om handel te drijven met Japan. Hoewel Nederland als enig Europees land, het alleenrecht had
verworven om te handelen met Japan zaten hier wel een paar haken en ogen aan. De VOC
handelaren werden uiterst beperkt in hun vrijheid. Naast het gedwongen verblijf op het eiland
Deshima, dat enkel verbonden was met het Japanse vasteland via een brug, mochten ze alleen van
het eiland af met een speciale vergunning, zoals voor de hofreizen naar Edo.37 Daarnaast was het
verblijf in Japan niet permanent. Zo werd het Opperhoofd, de titel die werd gegeven aan de
hoofdkoopman, om het jaar vervangen wanneer de nieuwe lading met goederen en bemanning in
Japan aankwam. Hoewel geïsoleerd, het werd de Nederlanders wel toegestaan om in Deshima
Japanse hoogwaardigheidsbekleders en Japanse tolken, beter bekend als tsūji, te ontvangen. Zelfs
overige Japanners mochten het eiland een bezoekje brengen. Laatstgenoemden echter, werden wel
met argusogen door de regering in de gaten gehouden.38
De handel die werd gedreven in Deshima kan worden onderverdeeld in de officiële handel,
genaamd Compagnie-handel, en de Kambang-handel die meer privé van aard was. De Compagnie
handel werd uitvoerig opgeschreven in de Dagregisters. Dit was een soort dagboek, dat werd
bijgehouden door de bestuurders van de Nederlandse Nagasaki factorij.39 Hoewel de Nederlandse
handel vrij extensief was, zal ik me in het bijzonder richten op de producten die relevant zijn voor de
context van culturele uitwisseling. In de beginjaren van de handel was het Japanse kunsthandwerk
dat werd geëxporteerd naar Nederland vrij beperkt. Een opleving zien we echter als de export van
Chinees porselein wegvalt. Als reactie hierop ontwikkelde zich het Japanse Arita porselein, dat op zijn
beurt weer voor een bloeiperiode zorgde in het Nederlandse aardewerk Delfts blauw. Naast
porselein werd ook Japans lakwerk, kimono’s en papier geïmporteerd in Nederland.40
Er is echter weinig informatie over de producten, die privé werden verhandeld door het
personeel van Deshima, omdat hier nauwelijks over is gedocumenteerd. Het is belangrijk te weten,
dat een aanzienlijk deel van de Japanse curiosa werd meegenomen door zeelieden op hun terugreis
naar Nederland. Persoonlijke memorabilia mochten namelijk worden vervoerd in een scheepskist.41
Pas omstreek het einde van de Edo periode, 1603-1868, werd de ukiyo-e breder bekend bij het

36

Forrer en Kobayashi-Sato 2014, p. 239-40.
Ibidem, p. 240.
38
Ibidem, p. 240.
39
Ibidem, p. 240.
40
Van Rappard-Boon et al. 1991 (b), p. 15-16.
41
Ibidem, p. 15.
37
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westerse publiek.42
Maar hoe kwamen de Japanners in contact met Nederlandse producten en het westerse
gedachtegoed? Een mogelijkheid om contact te kunnen leggen was via de verplichte hofreizen naar
de shōgun te Edo, die door de Nederlandse afgevaardigden jaarlijks moesten worden afgelegd.43
Deze jaarlijkse sanpu, waarbij de Nederlanders op audiëntie gingen bij de shōgun, kostte niet alleen
tijd maar tevens een aardige duit. Naast de terugreis van drie maanden werd 3.7% van de gemaakte
winst in Japan ingeleverd om dit reisje te kunnen faciliteren. Japanse leiders konden ook in aanraking
komen met Nederlandse producten via de schenkagie. Dit waren cadeaus die aan de toekomstige
shōgun en zijn hoogwaardigheidsbekleders tijdens de hofreis werden gegeven.44
De hofreis had ook voordelen, aangezien de Nederlanders hierdoor eindelijk weg konden
komen uit het isolement dat Deshima heette. Bovendien waren ze door deze reis persoonlijk in staat
meer kennis op te doen over de Japanse samenleving en cultuur.45 Al hun ervaringen werden
nauwkeurig bijgehouden in de Dagregisters, die ons nog jaren na dato een levendig beeld weten te
schetsen over de directe culturele uitwisseling tussen Nederland en Japan. De beeldvorming in het
Westen over Japan is vooral ontstaan door de verslagen van diverse doctoren, die deze sanpu
hadden ondernomen. Deze doctoren zoals Engelbert Kämpfer (1651-1716) en Philipp Franz Balthasar
von Siebold (1796-1866), speelden een belangrijke rol bij de verspreiding van westerse kennis onder
een beperkt aantal Japanners. Deze bezochten de Nederlanders om westerse kennis op te doen, een
kennis die voornamelijk werd overgedragen door de doctoren. Zodoende ontstond de rangaku leer.
De Japanse term rangaku betekent, vrij vertaald, Hollandse wetenschappen en verwijst naar de
studie van westerse kennis die werd opgedaan via de Nederlanders in Deshima. De Japanse
geleerden kregen inzicht in onder andere de westerse geografie, astronomie, medische wetenschap
en botanie en vergaarden tevens informatie over de westerse kunst. In de tweede helft van de
achtiende eeuw komt de rangaku studie pas echt tot bloei.46 Dit hing samen met een aantal factoren.
Boeken waren een groot deel van de Edo-periode een hekel onderwerp. Vanaf 1640 was de import
van christelijke boeken en diens Chinese vertalingen immers ten strengste verboden in Japan.47 Dit
veranderde in 1720, onder de invloed van de progressieve achtste shōgun Yoshimune Tokugawa met
zijn voorliefde voor westerse wetenschappen. Het verwerven en importeren van zowel Chinese als
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westerse boeken werd aangemoedigd.48
Ook op het gebied van kunst was de toenemende boekenstroom van belang. Hoewel een
georganiseerd kunstonderwijs ontbrak in Japan, wisten de rangaku geleerden door middel van
empirisme, het veelvuldig experimenteren met methoden en technieken, zich toch de westerse
schilderkunst eigen te maken. Het grootste deel van de kennis werd opgedaan via de westerse losse
prenten en afbeeldingen uit boeken die via de Nederlanders beschikbaar kwamen.49 Deze westerse
boeken werden onderling uitgewisseld tussen de rangaku geleerden en vermogende handelaren met
een affiniteit voor deze ‘Hollandse wetenschappen’.50 Zodoende ontstond een bijzonder genre, de
ranga, Japanse prenten en schilderijen die in een westerse stijl werden uitgevoerd.51 In de Japanse
regio’s Nagasaki, Kyoto, Edo en Akita ontstonden schilderscholen, die deze westerse stijl
hanteerden.52 De Akita Ranga school onder de leiding van de samoerai schilder Odano Naotake en
daimyō Satake Shozan was hiervan de meest bekende. De arts Hiraga Gennai, eveneens een docent
in de rangaku leer speelde samen met Naotake een grote rol in de vorming van de Akita Ranga.
Gennai bracht Naotake de grondbeginselen van de westerse schilderstijl en diens technieken bij.53 De
oorsprong van de Akita Ranga lijkt zowel te liggen bij de westerse schilderkunst als bij de Nanpin
school die in 1731 in Nagasaki werd gesticht door de Chinese Shen Nanping. Laatgenoemde
introduceerde een decoratieve realistische stijl die voornamelijk was gericht op vogels en bloemen.54
Een naturalistische westerse stijl werd gehanteerd, maar deze werd wel overgezet naar de
traditionele Japanse media van zijde en pigmenten.55
Een bijzonder voorbeeld van de afbeeldingen van de Akita Ranga was de Japanse Kaitai
shinsho uit 1774, een Japanse vertaling van een westers anatomieboek. Dit anatomieboek was
voornamelijk gebaseerd op een Nederlandse vertaling van het Duitse boek Anatomische Tabellen uit
1722 door J. A. Kulmus.56 Naotake kreeg de opdracht om de illustraties voor de Kaitai shinsho te
leveren.57 Naotake wijkt in zijn werk op een paar manieren van zijn westerse voorbeelden af. Ten
eerste het medium, naast prenten ging hij ook schilderijen maken. Natuurlijk werden westerse
technieken als modelering, chiaroscuro en perspectief geïncorporeerd in het werk van de Akita
48
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Ranga school. Maar dit betekende niet dat alles klakkeloos van westerse prenten werd overgenomen.
Zo is bekend dat Naotake juist veranderingen aanbracht in zijn kopieën van Europese prenten en dat
hij deze zelfs emuleerde, een punt dat ik bij het hoofdstuk over alternatieve stijlverklaringen verder
zal uitleggen. Daarnaast werden composities aangepast om in het rechthoekige formaat van de
Japanse kakejiku te passen en tevens werden de beelden gespiegeld. Westerse, Chinese en
traditionele Japanse motieven werden verenigd in één werk en wisten zo een hybride vorm te
creëren van de westerse en oosterse kunst.58
De eerste Japanse verhandelingen over de theorie met betrekking tot de westerse
schilderkunst, hoewel nooit officieel gepubliceerd, werden geschreven door Satake Shozan. Dit
waren de theorie van de westerse schilderkunst, Gahō Kōryō, en een introductie tot de technieken
van de westerse schilderkunst, getiteld de Gazu Rikai.59 Omdat Shozan een groot deel van zijn
informatie van Naotake had verkregen is het mogelijk om inzicht te krijgen in de visie van de Akita
Ranga school met betrekking tot de westerse schilderkunst.
In de eerste handleiding Gahō Kōryō werd de voorkeur voor het realisme uitvoerig besproken.
Een realistische weergave in een schilderij hoefde immers niet van te voren worden uitgelegd en
iedereen zou deze direct kunnen begrijpen. Shozan week hier sterk af van de Japanse traditie van
gouden en zilveren wolken en huizen, die waren ontdaan van hun daken. In zijn Gazu Rikai schreef
Shozan met welke technieken dit realisme te verwezenlijken was. Een techniek om deze realistische
compositie te creëren bestond uit het groter afbeelden van objecten op de voorgrond dan de
objecten op de achtergrond. Daarnnaast werden kleuren lichter aangebracht naarmate iets meer in
de verte lag. Opmerkelijk is dat er in deze verhandeling ook het streven naar perspectief werd
vermeld, een perspectief, dat sterke parallellen vertoonde met het westerse perspectief van Leon
Battista Alberti.60
Hoewel Shozan verkondigde dat zijn handleidingen gebaseerd waren op recent geleerde
kunsttechnieken, werd er geen enkel woord gerept over Nederland of het Westen. Ondanks dat deze
handleidingen hun wortels lijken te hebben in het westerse gedachtegoed verwees Shozan enkel
naar de kunst en kunstenaars uit China. Laatstgenoemde is vermoedelijk te herleiden tot het feit dat
Shozan liever Chinese boeken importeerde waarin aspecten van de westerse kunst werden
beschreven. De afbeeldingen die in zijn handleidingen verschenen zijn echter compleet gebaseerd op
westerse illustraties, zoals Het groot schilderboek van Gerard de Lairesse uit 1702, dat tevens een
inspiratiebron vormde voor Naotake.61 Ook in de verhandelingen kwamen verschillende culturen
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samen. De literaire kennis over westerse kunst werd vooral vergaard door middel van Chinese
boeken en het visuele westerse beeldrepertoire, dat de Japanse schilders de mogelijkheid gaf om te
experimenteren met de westerse kunsttechnieken. Deze wisten de Japanse schilders te vertalen naar
een unieke stijl waarin tradities van Japan, China en het Westen elkaar kruisten.62
Waarom was de Akita Ranga zo relevant met betrekking tot de ukiyo-e? Uit het westers
aandoende kachō-sansui genre, waarbij de ranga schilders vogels en bloemen met landschap
combineerden, ontsprong namelijk de techniek die we in de latere ukiyo-e terugvinden (afb.4).
Planten of vogels werden sterk uitvergroot op de voorgrond geplaatst, terwijl daarachter zich een ver
landschap ontvouwde. Juist die sterke uitvergroting op de voorgrond werd zo gewaardeerd in de
latere Japanse ukiyo-e, zo ook door Van Gogh.63
De Nederlandse VOC delegatie in Nagasaki was cruciaal als het ging om het verspreiden van
de westerse kunst en gedachtegoed in Japan. Westerse prenten en boeken stonden immers allemaal
aan de wieg van de Akita Ranga. In 1771 zien we ook een voorbeeld van deze Nederlandse
tussenkomst. In dat jaar werd de Nederlandse versie van het anatomieboek van Kulmus, dat als de
oorsprong zou dienen voor de Kaitai shinsho, door Nagasaki opperhoofd Daniel Armenault
aangeboden aan Gennai’s vriend Nakagawa Jun’an.64 Kunsthistoricus Yoriko Kobayashi-Sato meent
dat zonder Nederlandse inmenging de Akita Ranga school nooit tot stand was gekomen.65 Door de
geprivilegieerde handelspositie in Deshima en de isolatiepolitiek van de shōguns, heeft Nederland
een prominente rol weten te spelen als vertegenwoordiger van het Westen in Japan. Deze bijzondere
band tussen Nederland en Japan veranderde echter rond het midden van de negentiende eeuw door
het harde optreden van commandant Matthew Perry en de handelsverdragen die de Amerikaanse
consul Townsend Harris wist te bewerkstelligen. Japan werd weer toegankelijk voor het Westen en
het langdurige Nederlandse monopolie kwam ten einde.66
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Hoofdstuk 3: Het ontstaan van de `vlietende wereld`, de betekenis van
ukiyo-e

De traditie van Japanse houtsneden is terug te voeren tot de achtste eeuw na Christus en was
voornamelijk bedoeld om religieuze beelden en teksten weer te geven. Pas in de zeventiende eeuw
werd het vervaardigen van houtsneden ook daadwerkelijk als een kunstvorm beschouwd.67 In deze
‘Edoperiode’, 1603-1868, vindt ook de ukiyo-e zijn oorsprong.68 De term ukiyo-e heeft een relatief
brede betekenis. Volgens kunsthistoricus Sandy Kita kan dit begrip zowel duiden op een kunstgenre
binnen de Japanse houtsnede, dat zich in het bijzonder richt op de beeltenis van acteurs en geisha’s,
als op de beweging waartoe ook Hokusai en Hiroshige worden gerekend. Daarnaast wordt het
beschouwd als een stijl die wordt gekenmerkt door het modieuze, het fantasierijke en het sensuele.69
Waar komt het begrip ukiyo-e vandaan? Het Japanse woord ukiyo, dat staat voor de
vlietende wereld, vindt zijn wortels in de boeddhistische cultuur. Het woord verwijst naar de
vergankelijkheid van het menselijk leven. In het vroegmoderne Japan wordt de term ukiyo in een
nieuw jasje gestoken, die meer aansluit bij de stadscultuur die zich vanaf dat moment begint te
ontwikkelen. Het vergankelijke wordt opgevat als het vlietende moment, de geneugten des levens
zijn tijdelijk, dus geniet optimaal van elk moment voordat het voorbijgaat.70 Een soort Japans carpe
diem. De ‘e’ die aan het einde van het woord ukiyo wordt toegevoegd staat simpelweg voor
afbeelding of plaatje. Op deze wijze ontstond de ukiyo-e, afbeelding van de vlietende wereld.71
Om de definitie van ukiyo-e compleet te kunnen begrijpen, is het noodzakelijk terug te gaan
naar het Tokugawa-shogunaat, dat regeerde gedurende de Edo-Periode. De sociale hiërarchie
genaamd shinôkôshô die het shogunaat invoerde was namelijk van cruciaal belang voor de
ontwikkeling van ukiyo-e. Deze klassenmaatschappij was gebaseerd op de confuciaanse leer en werd
in vier categorieën verdeeld. De krijgers (shi) stonden bovenaan deze orde, gevolgd door de boeren
(nô) en de ambachtsmannen (kô) om te eindigen met de handelaren (shô). Opmerkelijk genoeg
werden aristocraten buiten deze hiërarchie geplaatst. Waarom werden de handelaren, de
grootverdieners van de Edo-periode zo laag geacht?72
Waar de krijger voor bescherming diende en de boer voor voedsel zorgde, droegen de
handelaren volgens de algemene opinie niets bij aan de samenleving. Handelaren creëerden immers
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niets met hun handel. Ambachtsmannen en handelaren, tezamen chônin genoemd, werden
zodoende beschouwd als de onderlaag van de maatschappij. Deze infame positie ging gepaard met
onderdrukking en wetten, met name de anti-weeldewetten. Deze anti-weeldewetten waren
belangrijk voor de ontwikkeling van de ukiyo-e. Het shogunaat verbood de chônin namelijk om hun
weelde te uiten in onder andere hun kleding en landgoederen. Door deze maatregelen was het
shogunaat wel huiverig dat deze chônin zich uit wrok tegen hen zou keren. Een oplossing werd
bedacht: men wees een gebied aan, waar de diverse wetten tegen de chônin niet zouden worden
toegepast en ze daadwerkelijk van deze vrijheid kon genieten. Dit gebied werd het latere Yoshiwara
district in Edo, een gebied waar veel theaters en bordelen waren gesitueerd.73 Juist in deze bordelen
en theaters vonden de ukiyo-e artiesten hun inspiratie. De vlietende momenten van vertier, die de
kabuki acteurs en aantrekkelijke courtisanes van het Yoshiwara district wisten te bieden, waren voor
de kunstenaars een lust voor het oog. Uiteindelijk vormde dit de oorspronkelijke stimulus van de
ukiyo-e.74
De ukiyo-e werd in het vroegere Edo niet zozeer tot de hoge kunsten gerekend. De ukiyo-e
was immers voornamelijk vervaardigd met het oog op commercie. Zo konden de prenten worden
verkocht in winkels, gebundeld in een boek, of zelfs dienen als souvenirs. Omdat deze houtsneden
door het medium van de drukkunst op massieve schaal konden worden verspreid, was de ukiyo-e
zowel toegankelijk voor het gewone volk als voor de statige samoerai en genoot ze brede
bekendheid.75
Hoe ging het vervaardigen van deze Japanse houtsnede in zijn werk? Belangrijk om te
vermelden is dat het productieproces van de ukiyo-e niet strookte met de westerse manier van het
maken van houtsneden. Het vervaardigen van de ukiyo-e was namelijk een gezamenlijk proces,
waarbij ieder zijn eigen specialisatie had. Dit proces begon bij de eshi, deze schilderde het ontwerp
voor de ukiyo-e. De eshi was tevens het individu, dat zijn handtekening mocht zetten op de voltooide
prent. Hokusai en Hiroshige kunnen daarom gerekend worden tot deze eshi. Daarna sneed de hori,
de houtsnijder, deze compositie uit op een houtblok. De suri, die dit houtblok inwreef met inkt
drukte de compositie vervolgens af.76 Een belangrijke spil in dit gehele proces was de uitgever. Deze
hield toezicht op de ontwikkeling van de ukiyo-e, bracht het eindproduct op de markt en financierde
de hele onderneming.77
Het beeldrepertoire van de ukiyo-e was met name gecentreerd rondom de vlietende wereld
van Yoshiwara met zijn betoverende geisha’s en kabuki acteurs. Daarnaast waren historische
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categorieën en fameuze samoerais eveneens een gangbaar thema. In de loop van de Edo periode
zien we dat de smaak veranderde en genres als vogels, bloemen en landschappen populariteit
verwierven.78
Naast diverse genres heeft de ukiyo-e ook verschillende verschijningsvormen. De ukiyo-e kan
worden weergegeven in boeken, hangrollen en albums.79 Aanvankelijk was de ukiyo-e bedoeld als
een enkelvoudige prent. In het midden van de achttiende eeuw ontwikkelde zich hieruit het diptiek
en triptiek. Een enkele afbeelding werd verdeeld over een aantal bladen. Dit kon zelfs oplopen tot
twaalf bladen in totaal. Daarnaast wisselde de voorkeur voor het ukiyo-e formaat. De kabuki acteurs
kwamen namelijk veel meer tot hun recht in het nauwe prentformaat van de hosoban, terwijl het
grote ōban formaat weer uiterst geschikt was voor landschappen en figuren. Er waren ook ukiyo-e
formaten die specifieke functies kregen toegedicht. De lange, slanke pijlerprenten, hashira-e, hadden
een decoratieve functie voor binnenshuis. Ze dienden als de meer betaalbare variant van de
traditionele geschilderde hangrol die van oudsher in de tokonoma, de alkoof, werd gehangen.80
Ook op het gebied van kleuren was er vrij veel diversiteit. In de beginfase van de ukiyo-e
werd enkel handmatig ingekleurd, zoals met oranje pigmenten bij de tan-e.81 Daarnaast bestond de
sumizuri prent, die alleen in zwarte inkt was uitgevoerd.82 De daadwerkelijke introductie van de
kleurenhoutsnede kwam pas rond het jaar 1730-1740. Het startsein voor deze ontwikkeling werd
gegeven door de benzuri-e, rood of roze kleurige prenten die werden afgedrukt met twee
houtblokken. Het culminatiepunt van kleur kwam pas echter rond 1765, toen de meerkleurige
nishiki-e, ofwel de brokaatprent zijn intrede deed.83 De daarop volgende jaren werden de
decoratieve aspecten van de ukiyo-e nog meer uitgebreid door het toevoegen van goud, mica en
zilver. Ook konden prenten worden voorzien met reliëf of zelfs gelijken op het kostbare Japanse
lakwerk.84
Hoewel er meerdere genres zijn binnen de Japanse houtsnijkunst, wil ik graag eindigen met
de perspectief houtsnede, beter bekend als de uki-e. Deze toont namelijk een vroeg voorbeeld van
de culturele wisselwerking tussen Japan en het Westen in de Japanse houtsnede. Het uki-e genre,
begonnen door Okumura Masanobu (1686-1764), is een Japanse houtsnede die zijn voorstelling in
Europees perspectief weergeeft.85 Maar was dit wel het perspectief zoals we dat in het Westen
kenden?
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Varnedoe heeft hier een theorie over. Het eerste contact met de westerse kunst was in de
zeventiende eeuw, voornamelijk via het medium religieuze schilderijen. Rond 1740 komt hier
verandering in. Het perspectief doet indirect via Chinese prenten en direct via Nederlandse boeken,
voorzien van interieur, anatomische en landschapsprenten, zijn intrede in Japan.86 De Japanse
kunstenaars waren gefascineerd door het westerse realisme en het perspectief en zagen dit als een
uiting van het wetenschappelijk denkvermogen. Dus, claimt Varnedoe, begonnen de Japanse
kunstenaars deze westerse prenten geestdriftig te kopiëren zonder enig besef van de principes en de
convergerende lijnen die het perspectief met zich meebracht.87
Een interessante stelling, maar een stelling die naar mijn mening niet meer in zijn geheel
gangbaar is. Om te beginnen zet ik vraagtekens bij de intrede van het perspectief in Japan via Chinese
prenten. Omdat Varnedoe niet duidelijk maakt welk type Chinese prenten hij voor ogen heeft, neem
ik aan dat het om de bekende Suzhou prenten gaat, waarin het westers perspectief werd
geïncorporeerd. Deze Suzhou prenten worden immers vaker aangehaald als primaire bron van het
perspectief in Japan. Recent onderzoek wijst echter uit dat, rond 1740 toen Okumura Masanobu zijn
eerste uki-e vervaardigde, de Suzhou prent vermoedelijk Japan nog niet eens had bereikt. Volgens
Matthi Forrer ontbrak er zelfs een uitgesproken lineair perspectief in de Chinese prenten die vóór de
jaren 1750 en 1760 waren gemaakt.88 Vermoedelijk waren het dus de Nederlanders, die het
westerse perspectief uiteindelijk hebben geïntroduceerd in Japan.89
Varnedoe heeft gelijk met zijn punt dat de Nederlandse prenten werden gekopieerd zonder
de ‘vernuftigheid’ van het perspectief volledig te begrijpen. Maar zoals ik al eerder over de Akita
Ranga school vermeldde, was er wel degelijk kennis over een zeker westers perspectief á la Alberti.
Kijk alleen al naar de Shozan’s handleiding Gazu Rikai over westerse kunst. Deze kennis was dus
indirect opgedaan via China. Chinese boeken baseerden hun informatie over perspectief op westerse
boeken en deze Chinese boeken kwamen weer in Japan terecht om als leidraad te dienen voor het
perspectief.90 Combineer laatstgenoemde met het kopiëren van daadwerkelijke europese prenten
met perspectief uit boeken als Joseph Moxon’s Practical Perspective uit 1670 en een onmiskenbare
tweeling van het westerse perspectief is geboren.91 Ook Varnedoe’s opvatting dat de westerse
prenten slechts gekopieerd werden lijkt mij te kort door de bocht. Bewijs hiervoor laat de kunstenaar
Naotake zien met zijn emulatie van verschillende westerse prenten. Een specifiek voorbeeld hiervan
zal worden gegeven in het hoofdstuk alternatieve stijlverklaringen.
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Ik wil mijn bewijsvoering graag eindigen bij de uki-e ontwerper Utagawa Toyoharu. Een
vervaardiger van perspectief prenten, die konden variëren van tempels tot theaters. In zijn Daidai
kagura optreden op twee plaatsen in het Ise heiligdom uit 1773 is een duidelijk lijnperspectief te zien
met verdwijnpunt (afb.5). Of deze prent nu gebaseerd is op Chinese literatuur of slechts op het
empirisch vermogen van de kunstenaar om een westerse prent te kopiëren, het feit blijft dat het
westers aandoet. Een belangrijk facet, dat nog vaak zal terugkomen in het werk van Hokusai en
Hiroshige.92

Hoofdstuk 4: Het Japonisme en ukiyo-e in Europa

Japanse objecten waren al beschikbaar rond de zeventiende eeuw in het Westen via de handelspost
Deshima.93 De toenemende fascinatie van het Westen voor ukiyo-e begint echter pas rond 1868,
wanneer de Edo periode overgaat in de Meiji periode. De samoerai regering, getiteld bakafu, maakte
plaats voor keizer Mutsuhito. Er brak een periode aan van modernisatie en het uitdragen van
Japanse cultuur naar het buitenland. De vooruitgang van de Japanse handel en cultuur werd
uitbundig geëtaleerd in diverse wereldtentoonstellingen en internationale exposities. Met name de
Japanse kunstnijverheid en ukiyo-e speelden hierin een significante rol.94
Hoewel er meerdere tentoonstellingen zijn geweest, wil ik graag één tentoonstelling
benoemen die uiterst belangrijk is geweest voor het Japonisme dat zich later zou verspreiden door
Europa. Op de wereldtentoonstelling van Parijs in 1867, aan de vooravond van de Meiji periode, had
de Japanse regering diverse Japanse objecten tentoongesteld. Naast het gebruikelijke keramiek,
porselein en lakwerk waren er tevens vijfduizend ukiyo-e houtsneden te bewonderen in deze
tentoonstelling. Opmerkelijk genoeg had een deel van de objecten westerse invloeden, sommige
objecten waren zelfs specifiek gemaakt voor de westerse markt. Daarnaast werden er ook westerse
objecten getoond die een Japanse invloed hadden ondergaan. Een bijzonder voorbeeld was het
eetservies dat Félix Bracquemond had ontworpen voor Eugène Rousseau (afb.6). De natuurscenes
met dieren, vissen en diverse insecten die op het servies prijkten waren direct overgenomen van
Japanse ukiyo-e, waaronder houtsneden van Hiroshige en Hokusai.95 De culturele uitwisseling tussen
beide werelden is derhalve in deze tentoonstellingen al goed zichtbaar. De tentoonstelling was een
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succes, met zijn negen miljoen bezoekers had de ‘Japangekte’ zijn intrede gedaan in Europa.96 Een
van deze bezoekers was kunstcriticus en verzamelaar Philippe Burty, die de term Japonisme leven in
blies en dat door Burty werd aangeduid als ‘de studie van de kunst en het vernuft van Japan’.97
Tegenwoordig wordt deze term meer omschreven als de smaak voor Japanse kunst en de toeeigening van de Japanse stijl door de westerse kunstenaars.98
Semantiek terzijde, naast de tentoonstellingen was er nog een belangrijke stimulans die het
Japonisme bevorderde, namelijk de rol van de kunsthandelaren. Kunsthandelaren als Samuel Bing,
Wakai Kenzaburô en Tadamasa Hayashi importeerden niet alleen Japanse artefacten als keramiek en
porselein, maar zij stelden ook geïllustreerde boeken en Japanse houtsneden beschikbaar voor de
Europese markt. In Hayashi’s kunstvoorraad waren wel 156.487 Japanse prenten aanwezig. Ook
exotische curiosa winkels probeerden de honger van het Europese volk te stillen naar ‘exotische’
Japanse goederen en snuisterijen. Winkels als Farmer and Rogers oriental warehouse in Londen en
Mme Desoye’s te Parijs wisten veel klanten te werven.99 Literaire figuren als Charles Baudelaire,
Émile Zola en de gebroeders Goncourt verspreidden via hun werk eveneens hun fascinatie voor
Japan.
De toenemende interesse in ukiyo-e onder de kunstenaarsgemeenschap lijkt men vooral te
kunnen toeschrijven aan de publicatie van Recueil de dessins pour l’art et l’industrie door Adalbert de
Beaumont en Eugène V. Collinot. De boeken, die verschenen gedurende de jaren 1859 – 1873,
waren voorzien van rijke illustraties van verschillende motieven die initieel bedoeld waren voor de
kunstnijverheid sector. In de uitgave van 1861 werden de eerste Japanse motieven afgebeeld, deze
waren vermoedelijk gebaseerd op de albums en boeken die door de Franse diplomaten Baron Gros
en Baron de Chassiron waren meegebracht uit Japan. Een aantal van deze motieven waren zelfs
directe bewerkingen van Hokusai’s beroemde Manga. Hoewel de Recueil de dessins pour l’art et
l’industrie tot een van de belangrijkste bijdragen kan worden gerekend voor de grootschalige
popularisering van Japanse houtsneden onder kunstenaars, betekent dit echter niet dat vóór deze
periode ukiyo-e een geheel onbekend fenomeen was.100
Wanneer deze exacte ‘ontdekking’ van Japanse kunst echter begonnen is, valt lastig te
verifiëren. Toch waren er genoeg individuen die voor deze verdienste maar al te graag in het
zonnetje wilden worden gezet. Zo verwittigden de gebroeders Goncourt hun lezers triomfantelijk in
het blad Journal uit 1868 dat zij niet alleen als eerste een adoratie en passie voor Japanse en Chinese
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dingen hadden ontwikkeld, maar ook als trendsetters deze rage hadden uitgedragen naar onder
andere de bourgeoisie. Een opmerkelijke claim, maar toch niet geheel uit de lucht gegrepen.
Inderdaad waren de heren al vrij vroeg op de hoogte van de Japanse stijltradities door in 1861 de
collectie van Philipp Franz von Siebold in Leiden te bezichtigen. Bovendien waren de gebroeders
Goncourt al in 1852 de trotse eigenaars van een Japans album.101 Ter vergelijking kocht Claude
Monet, eveneens vroeg op de hoogte van deze Japanse kunstvorm, zijn eerste album met Japanse
houtsneden pas rond 1856.
Toch was kunsthistoricus Léonce Bénédite er weer vurig van overtuigd dat juist Félix
Bracquemond aan de wieg stond van deze ontwikkeling. Bracquemond had per slot van rekening in
de werkplaats van drukker Auguste Delâtre een deel van Hokusai’s Manga ontdekt om deze hierna
maar al te gretig in zijn artistieke vriendenkring te laten circuleren.102 Wie de toonzetter van de
Japanrage ook geweest moge zijn, dat de Japanse houtsnede vóór 1860 al een zekere charme
uitoefende op de kunstenaarsgemeenschap is onmiskenbaar. Het is echter belangrijk om te
realiseren dat pas nà deze periode de Japanse kunst daadwerkelijk een aanzienlijke rol van betekenis
begon te spelen.
Uiteindelijk zorgden de tentoonstellingen, winkels en handelaren, gecombineerd met
publiciteit via tijdschriften en boeken, voor een uiterst gunstig klimaat waarin het Japonisme
geriefelijk kon gedijen. Het Japonisme drukte ook op een andere manier zijn stempel op het Westen.
Zo diende het ter inspiratie voor diverse kunststromingen waaronder de prerafaëlieten, het
impressionisme en de art nouveau. Een voorbeeld van deze inspiratie is Mademoiselle Marcelle
Lender, en buste uit 1895 door Henri de Toulouse-Lautrec (afb.7). Deze lithografie met zijn duidelijke
contouren en asymmetrische compositie baseerde Toulouse-Lautrec op het beeldrepertoire van de
ukiyo-e. Marcelle Lender werd op dezelfde wijze weergegeven als de diverse houtsneden, waarop
kabuki acteurs afgebeeld werden, namelijk in close-up.103
Waarom waren kunstenaars zo gefascineerd door Japan? De Japanse cultuur, met al zijn
tradities en conventies, werd door het Westen gelijkgesteld aan de middeleeuwse cultuur en
uitermate geïdealiseerd. Ook kunstenaars waren gecharmeerd door de exotische kunst die als een
onontdekte schat uit het voormalig gesloten Japan Europa binnenstroomde. Er was vooral een
herkenning in de Japanse details die leken te stroken met het westers realisme. De nieuwe Japanse
methodes waren uitermate geschikt om hun reeds geconstrueerde modernistische idealen vorm te
geven. Dit was met name gerelateerd aan het ongebruikelijke perspectief, zoals het weglaten van het
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middenplan, de afsnijding en de vergrote motieven op de voorgrond.104 Dit ongebruikelijke
perspectief was een van de redenen waarom de impressionisten zich zo aangetrokken voelden tot de
Japanse houtsnede. Het Japanse beeldrepertoire gaf namelijk de mogelijkheid om hun eigen
denkbeelden over het idee van ruimte te vervolmaken.105 De traditionele denkwijze om de wereld
weer te geven alsof men door een raam naar buiten tuurde, was niet meer nodig.
De eerste Japanse voorwerpen, die vanaf 1860 in Europa binnenkwamen, waren van recente
data net als de prenten van Hokusai en Hiroshige. De westerse kunstenaars waren voornamelijk
geïnteresseerd in deze Japanse houtsneden. Rond 1860 echter was er vrij weinig
achtergrondinformatie beschikbaar over de Japanse objecten die het Westen begonnen binnen te
stromen. Juist door dit gebrek aan kennis was het noodzakelijk voor kunstenaars de Japanse kunst te
kunnen interpreteren. Dit deden ze door de Japanse kunst in het kader te plaatsen van hun eigen
werk en interesses. De Japanse houtsnede fascineerde de kunstenaars omdat het een directe en
informele kunst was. Deze werd gekenmerkt door de platheid van de voorstelling in combinatie met
heldere kleuren, de scherpe contouren en de bijzondere compositie strategieën, waaronder het
abrupt afsnijden van het beeldvlak.106 Deze beeldtaal sprak daarmee een specifiek type kunstenaar
aan. Namelijk de kunstenaar die tegen de academische conventies in wilde gaan en juist het
moderne leven wilde gaan weergeven. Een voorbeeld hiervan zijn de impressionisten. Zowel Edgar
Degas als Édouard Manet nam technieken over, die werden gebruikt in Japanse houtsneden, om hun
eigen werk en hun zoektocht naar moderniteit gestalte te geven.
Een voorbeeld hiervan is Amateur Jockeys op de renbaan dichtbij een koets van Degas
vervaardigd rond 1876-1887 (afb.8). De manier waarop het koetswiel werd afgesneden lijkt enorm
veel op de compositie van de houtsnede Het Ushimachi kwartier in Takanawa van Hiroshige uit 1857
(afb.9).107 De compositie elementen, die Degas en andere impressionisten gebruikten, kunnen echter
niet worden gezien als louter een kopie van de Japanse houtsnede. Natuurlijk speelde de Japanse
kunst een duidelijke rol in het werk van talloze impressionisten, maar het was slechts een onderdeel
van een groter geheel. De compositie van de Japanse prenten was juist een manier voor de
impressionisten om het gevoel van moderniteit op te roepen in hun werk.108 De Japanse prentkunst
heeft wel een verandering teweeggebracht in de wijze waarop Europese kunstenaars hun tekenwerk,
kleuren en compositie weergaven. Echter, deze was meer een herbevestiging van de wijze waarop
de kunstenaars de natuur al begrepen en beleefden. De werkwijze van deze impressionisten kwam
dus niet àlleen maar voort uit inspiratie en onderwerping aan de Japanse kunst. Japanse prentkunst
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diende daarom mede als katalysator voor de westerse schilders om op een nieuwe manier hun reeds
bestaande interesses weer te geven in verf.109 Aldus heeft de Japanse beeldtaal in Europa op twee
manieren bijgedragen aan de ontwikkeling van het modernisme: het gaf toegang tot nieuwe thema’s
en vormentaal en diende als affirmatie van de reeds artistieke ingeslagen weg van diverse Franse
kunstenaars.110
Naast Japanse formele technieken konden ook Japanse voorwerpen zoals prenten en
kimono’s worden geschilderd. Deze worden echter meer gerekend tot Japonaiserie, een term
waarmee de oppervlakkige betrokkenheid met het decoratieve aspect van de Japanse kunst wordt
omschreven.111
Japanse houtsneden komen ook voor in het werk van Claude Monet. Monet had ooit gezegd
dat de Japanse houtsneden de westerse kunstenaars hebben laten zien hoe ze hun composities
anders moesten samenstellen, zoals door het gebruik van afsnijding.112 Met name in Monets
landschappen komen deze Japanse technieken naar voren. In zijn Terrasse á Saint-Adresse uit 1867
werd het perspectief, waarin figuren en landschap kleiner worden naarmate de afstand toeneemt,
overboord gegooid (afb.10). De scene met zijn zeegezicht met twee vlaggen werd juist frontaal en in
vogelvluchtperspectief weergegeven. Deze compositie lijkt sterk op Hokusai’s houtsnede De Sazaido
van de Gohyaku Rakan-ji tempel uit 1834 (afb.11). Deze Japanse prent was eveneens in het bezit van
Monet. Monet omschreef dit schilderij als ‘Een Chinees schilderij met vlaggen’. Aangezien de termen
Chinees en Japans, door gebrek aan kennis over de afkomst, door elkaar werden gebruikt is het vrij
makkelijk aan te nemen dat Monet opzettelijk Japanse beeldtaal heeft gebruikt voor zijn werk. Of dit
werk uiteindelijk wel zo Japans of Chinees was als Monet dacht is maar de vraag. Deze specifieke
houtsnede van Hokusai was op zijn beurt weer geïnspireerd op zeventiende-eeuwse Nederlandse
landschapsprenten en maakte gedeeltelijk gebruik van westers perspectief.113 Hokusai’s houtsnede
toont namelijk een aantal mensen die op het balkon van de Saizado tempeltoren van het uitzicht op
de berg Fuji genieten. Hoewel het middelste gedeelte van de compositie vrijwel leeg is gelaten,
convergeren zowel de lijnen van de vloerplanken als die van de balkonreling en het dak allemaal bij
het verdwijnpunt, de berg Fuji.114 Dat de impressionisten totaal niet op de hoogte waren van een
dergelijk westers perspectiefgebruik bij de Japanners, bleek wel uit een essay uit 1876 over Manet
en de impressionisten door de dichter Stéphane Mallarmé:
‘Als we ons richten tot het natuurlijke perspectief, (niet naar die geheel kunstmatige
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klassieke wetenschap die onze ogen bedriegt door middel van een beschaafde opleiding, maar
eerder het artistieke perspectief dat we leren van het extreme Oosten- Japan bijvoorbeeld)[…]. We
voelen een nieuwe verrukking bij de terugwinning van een lang vernietigde waarheid. Het geheim
hiervan kan gevonden worden in een compleet nieuwe wetenschap en in de manier van het
afsnijden van schilderijen’.115
Door het gebrek aan informatie over de culturele achtergrond van Japanse houtsneden werd
het Japanse perspectief door het Westen als iets compleet authentieks beschouwd. De
impressionisten, die zich tegen de rigide academische regels wilden keren, incorporeerden zodoende
geheel onwetend dezelfde academische conventies weer terug in hun eigen werk.

Hoofdstuk 5: Van Gogh en zijn fascinatie voor de Japanse houtsnede

‘Mijn werkplaats is nog al dragelijk. Vooral omdat ik een partij Japansche prentjes tegen de muren
heb gespeld die mij erg amuseeren. Ge weet wel, van die vrouwenfiguurtjes in tuinen of aan ’t strand,
ruiters, bloemen, knoestige doorntakken’[545].
(Brief van Vincent van Gogh aan Theo van Gogh, 28 november 1885)116

Dit bovenstaande fragment kwam uit een brief die van Gogh, toen woonachtig te Antwerpen, aan
zijn broer Theo schreef en is de eerste gedocumenteerde kennismaking van Vincent met de Japanse
houtsnede.117 Hij schreef over zijn wandelingen door Antwerpen, in het bijzonder over zijn wandeling
langs de dokken. Van Gogh haalde Goncourt aan met diens spreekwoord ‘Japonaiserie for ever’ en
zag deze eigenaardige en grillige Antwerpse dokken als een dusdanige Japonaiserie.118 Hoewel zijn
belangstelling in Japanse prenten hevig was aangewakkerd, bleef het in Antwerpen slechts beperkt
tot de Japonaiserie. Van Gogh stond op dat moment nog in zijn kinderschoenen wat betreft de
Japanse kunst. Slechts de Japanse decoratieve motieven van vrouwenfiguurtjes in tuinen en bloemen
hadden zijn interesse gewekt, nog niet de Japanse stilistische technieken die later in zijn werk naar
voren zouden komen.119
Uit eerdere brieven blijkt dat Vincent van Gogh al op de hoogte was van kunst met
betrekking tot Japan. Rond 1883 vermeldde hij reeds in een aantal brieven onder de indruk te zijn
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van de houtsneden van Japonist, Félix Régamy, die ‘zeer sterk in de Japanezen’ [325] was.120 In een
brief uit 1884 aan Antoine Philippe Furnée blijkt eveneens dat van Gogh bekend was met de Japanse
kunst: ‘Zoo gingen er in de laatste jaren enkele schilders naar China & Japan en heel mooie dingen
zag ik van die landen[...]’[421].121 Of Van Gogh op dat moment al persoonlijk in aanraking was
gekomen met ukiyo-e of met andere Japanse artefacten blijft onduidelijk. Het jaar 1885, het moment
waarop van Gogh in aanraking kwam met de Japanse prentkunst, wordt daarom als beginpunt van
zijn voorliefde voor Japan gezien.122
Maar hoe was deze fascinatie voor de Japanse prentkunst tot stand gekomen bij van Gogh?
De eerste belangstelling voor de Japanse houtsnede lijkt in Nuenen te hebben plaatsgevonden na het
lezen van de roman Chérie uit 1884 geschreven door Japonist Edmond de Goncourt, een beroemde
schrijver en fervent kunstverzamelaar. In het voorwoord van Chérie schreef Edmond, die zijn broer
Jules citeerde: ‘Het onderzoek naar de waarheid in de literatuur, de herleving van de kunst uit de
achttiende eeuw, de zege van het Japonisme: dat zijn […] de drie grote literaire en artistieke
stromingen in de tweede helft van de negentiende eeuw’.123
Juist het feit dat bovengenoemde verwees naar de vermaardheid van zowel achttiendeeeuwse kunst als naar Japanse kunst in Frankrijk raakte een gevoelige snaar bij Van Gogh. Van Gogh,
die op dat moment van plan was om naar Antwerpen te verhuizen, wilde de schilderkunst van het
verheven boerengenre achter zich laten en juist een buitenlands alternatief zoeken. Na zich
ingelezen te hebben over de Franse achttiende-eeuwse kunst kwam hij de bijzondere Japanse
prenten tegen in Antwerpen. Met in zijn achterhoofd het Japonisme van Cherié en de Japanse
prentjes die tegen zijn muur waren gespeld, werd het begin gelegd voor Van Goghs interesse in
Japan. Nadat hij naar Parijs was vertrokken, groeide deze interesse alleen maar door het ideale
klimaat dat was gecreëerd door de kunsthandelaren en tijdschriften die het Japonisme nog
uitgebreider etaleerden.124
Welke prenten had Van Gogh, die gedurende zijn leven samen met zijn broer een
verzameling had aangelegd, in zijn bezit? Bekend is dat het verzamelproces begon in Antwerpen en
zijn hoogtepunt bereikte in Parijs.125 Het Van Gogh Museum heeft 474 Japanse prenten in zijn bezit
die grotendeels afkomstig zijn uit de gezamenlijke collectie van Vincent en zijn broer Theo. Omdat
Theo’s zoon Willem de collectie later heeft uitgebreid is het lastig te achterhalen welke prenten er
precies in de originele collectie zaten en welke van Gogh eventueel als inspiratie gebruikt kan hebben.
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Wel is duidelijk dat de prenten van Hiroshige en Keisai Eisen sterk vertegenwoordigd waren, maar
dat de grote naam Hokusai ontbrak. Van Gogh schreef over zijn voorliefde voor Hokusai in meerdere
brieven en had Theo eveneens de opdracht gegeven om wat prenten van Hokusai in te slaan (zie
brief 510), dit laatste echter zonder succes. Dit valt makkelijk te verklaren. De populariteit rondom
Hokusai was rond de late jaren tachtig inmiddels zo toegenomen, dat het lastig werd om de hand te
leggen op deze gewilde prenten.126
De afkomst van de collectie prenten is dubieus. Zo is de herkomst van de eerste prenten, die
van Gogh gedurende zijn periode in Parijs had verworven, onduidelijk. Hoewel een aantal prenten uit
de collectie een stempel droegen van de winkel Decelles L’Empire Chinoise was deze al in 1886
opgeheven. De eerste prenten moeten aldus via een omweg zijn vergaard. Wel zeker is dat Van Gogh
aan het eind van zijn verblijf in Parijs prenten heeft gekocht bij de kunsthandelaar Siegfried Bing, die
een galerie voor Chinese en Japanse kunst had. De handelsfirma Kiryū Kōshō Kaisha heeft misschien
bijgedragen aan de prentencollectie van Van Gogh. Op de achterzijde van twee Japanse houten
ronde panelen had Van Gogh namelijk twee stillevens geschilderd (afb.12). Deze voormalig houten
kratten waren van deze firma afkomstig.127
Op welke wijze zijn de Japanse prenten terug te zien in het oeuvre van Van Gogh? Twee
periodes zijn relevant bij Van Gogh wanneer men probeert zijn passie voor Japan in zijn werk terug te
vinden. De basis werd gelegd gedurende zijn verblijf in Parijs (1886-1888) vanaf 1887 en eindigde
met zijn Arlesperiode (1888-1889) in 1888. In die periodes onderging Van Gogh verschillende stadia
in zijn werk waarin men Japanse invloeden kon traceren. Het eerste stadium begon met de
Japonaiseriën waarin hij Japanse prenten kopieerde en emuleerde. Vervolgens liep deze fase over in
de toepassing van stilistische Japanse technieken waaronder het gebruik van platte ongemoduleerde
kleurvlakken. Dit stadium eindigde in Arles, waarin hij een persoonlijke idealistische visie begon te
construeren rondom Japan en een utopische kunst poogde te creëren.128

Hoofdstuk 6: Hokusai
Katsushika Hokusai (1760-1849), geboren in het Honjō district te Edo, kan worden gerekend tot een
van de meest beroemde ukiyo-e artiesten. Deze status was met name gebaseerd op zijn unieke
manier van het weergeven van landschappen, bruggen, watervallen en met name de Fujiberg.
Dit landschapsgenre kwam echter pas tot stand toen Hokusai de hoge leeftijd van zeventig reeds

126

Ibidem, p. 11.
Van Tilborgh en Pabst 2006, p. 15-16.
128
Van Rappard-Boon et al. 1991 (a), p. 7.
127

25 | P a g i n a

bereikt had.129
Hoe ontwikkelde Hokusai zich door de jaren heen en hoe kwam hij tot dit unieke genre? In
zijn tienerjaren werd Hokusai opgeleid tot houtbloksnijder en rond zijn negentiende levensjaar kwam
hij als ontwerper van houtsneden in de leer bij Katsukawa Shunshō. Dit verklaarde tevens Hokusai’s
keus om in zijn eerste houtsneden kabuki acteurs tot hoofdonderwerp te maken, zijn leermeester
Shunshō was immers in dat genre beroemd geworden. De kabuki acteurs waren naast de modieuze
courtisanes destijds de hoofdthema’s in ukiyo-e. Twee scholen waren hierbij van belang.
Acteursprenten konden worden weergegeven in de stijl van de traditionele Torii-school en in de stijl
van de modieuze Katsukawa school waarin Hokusai zijn training had genoten.130
In de late jaren tachtig verruilde Hokusai zijn acteursgenre voor onderwerpen met
betrekking tot Chinese mythen en sagen en voor vrouwenportretten die werden gepubliceerd door
Nishimuraya Yohachi. In de daarop volgende jaren negentig, onder leiding van zijn nieuwe uitgever
Tsutaya Jūsaburō, ontwierp Hokusai wederom diverse ukiyo-e van het acteursgenre. Daarnaast
illustreerde hij ook een aantal boeken. Tsutaya was relevant omdat deze beroemde uitgever ervoor
zorgde dat Hokusai in contact kwam met de notabelen van het toenmalige Edo, namelijk andere
ukiyo-e ontwerpers, schrijvers, dichters en de wetenschappers.
Door In 1793 het oeuvre te bestuderen van Tawaraya Sori , een Sōtatsu schilder die niet tot
de Katsukawa school behoorde, maakte Hokusai een grove faux-pas. Dit resulteerde in zijn
verwijdering van de Katsukawa school. 131 Op dat moment scheen ook zijn stijl hevig te veranderen.
Vanaf 1895 begon Hokusai zich voornamelijk toe te leggen op de surimono en de illustraties voor
kyōka dichtbundels, een humoristische dichtvorm. De surimono was een enkele prent van vaak hoge
kwaliteit die in opdracht werd vervaardigd. Het surimono type werd vaak gebruikt naar aanleiding
van een speciale gelegenheid zoals het nieuwe jaar of een uitnodiging. Omdat de surimono vaak in
opdracht werd gemaakt van rijke kooplieden, die zich bezighielden met poëzie, werd deze vaak
vergezeld van een kyōka-gedicht.132
Als men het sterk omlijnde acteursportret Acteur Sakata Hangorō III als de reizende priester
Chinzei Hachirô Tametomo uit 1791 (afb.13), met Lente in Enoshima uit het kyōka album getiteld De
draad van de wilg uit 1797 (afb.14)vergelijkt, dan is er een duidelijke stijlverandering zichtbaar.133 De
figuren werden delicater weergegeven dan voorheen en er werd juist gekozen om de figuren in een
ruraal landschap te Edo te positioneren in plaats van in de gebruikelijke bekende locaties. Deze stijl
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wordt ook wel de Sōri stijl genoemd. Ook liet Hokusai met zijn Lente in Enoshima in de golf die
langzaam op het strand rolt een van de vroegste voorlopers zien van zijn iconische meesterwerk De
grote golf bij Kanagawa uit 1830-1831 (afb.15). Daarnaast geeft deze kyōka-prent op een indirecte
wijze weer dat dit één van de eerste kennismakingen was van Hokusai met betrekking tot het
weergeven van een landschap, dat parallel stond aan de westerse stijltraditie. Hokusai had deze
prent namelijk gebaseerd op het olieverfschilderij Het zeven mijlse strand bij Shichirigahama uit 1796
door Shiba Kōkan (afb.16).134 Kōkan was namelijk gefascineerd door de realistische Europese
illustraties die via de Nederlanders in Japan terechtkwamen. Hij had intensief onderzoek verricht in
Nagasaki naar westerse technieken en incorporeerde deze in zijn schilderijen en kopergravures. Zo
bestond Kōkans landschapscompositie voor de helft uit de lucht. Een techniek die hij over had
genomen van de Nederlandse schilderkunst. Daarnaast werd lineair perspectief, slagschaduw en
westerse wolken in zijn oeuvre verwerkt. Tevens toonde hij de bolling van de horizon in zijn werk om
te laten zien dat de aarde rond was. Hoewel niet alle westerse technieken, zoals de toepassing van
een lage horizon, uit Kōkans werk werden overgenomen in Hokusai’s Lente in Enoshima is het wel
duidelijk dat Hokusai vanaf dat moment op de hoogte was van de westerse techniek.135 Er wordt zelfs
verhaald dat Kōkan Hokusai onderricht heeft gegeven in de westerse kunst. Of dit waar is valt lastig
te verifiëren, wel is duidelijk dat de westerse stijl terugkomt in zijn daaropvolgende werk.136
Rond 1800 bleef Hokusai surimono ontwerpen en diverse kyōka albums illustreren. Een
belangrijk keerpunt in zijn carrière was twee series houtsneden van het landschapsgenre, die hij had
vervaardigd tussen 1800-1805. Dit waren De acht gezichten op Edo en De acht gezichten op het Biwa
meer. Beiden lijken geïnspireerd te zijn door kopergravures en zijn op een westerse manier
weergegeven. Geen enkele tijdgenoot maakte houtsneden op deze westerse manier en Hokusai
stond hiermee aan het begin van deze innovatie. Westerse technieken die Hokusai incorporeerde in
deze houtsneden konden variëren van lijnperspectief en chiaroscuro tot het gebruik van
slagschaduwen. Opmerkelijk is dat Hokusai zijn prenten decoratief omlijstte gelijkend op de lijsten
van westerse olieverfschilderijen. Ook een innovatie was dat de titel en signatuur op de prenten, die
in het Japans altijd verticaal werden weergegeven, nu op een westerse horizontale wijze waren
geplaatst.137
Een voorbeeld hiervan is Hokusai’s Ushigafuchi in Kudan uit 1800-1805 (afb.17). Ook deze
prent is geplaatst in een decoratieve lijst met horizontaal schrift. In deze houtsnede geeft Hokusai
een scene uit het dagelijks leven weer, waarbij diverse figuren de steile Ushigafuchi-straat op en af
lopen. Aan de onderzijde van de compositie staren twee mannen naar de waterpoel, waaraan de
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straat zijn naam te danken heeft. Voorheen was namelijk een ossenwagen, die de steile Ushigafuchi
(letterlijk de ossen-poel) op reed, in dit water gevallen. Sindsdien werden er geen ossenwagens meer
toegelaten in de straat. De westerse technieken zijn onder andere te zien in de slagschaduw van de
figuren, die de helling beklimmen. Door donkere pigmenten over lichtere kleurschakeringen te
plaatsen creëerde Hokusai in zijn houtsnede een chiaroscuro effect en werden de scherpe lijnen van
de heuvelrug en het gebladerte van het bos in de verte verdoezeld. Ook de lucht is een westerse
innovatie. Terwijl Japanse luchten vaak werden gevormd uit horizontale stroken van mist gaf Hokusai
in deze prent de wolken en lucht een realistisch karakter mee.138
Een tweede voorbeeld, dat ik graag wil aanhalen is Gezicht op de Sumida rivier (afb.18),
1800-1805. Hokusai geeft hier de Sumida rivier te Edo weer. Hokusai biedt een opmerkelijk
perspectief door de uitvergrote pijlers van de Azumabrug op de voorgrond te plaatsen. Achter de
pijlers, die van schaduw zijn voorzien, doemt de Sumida rivier op. De reflectie van de dobberende
bootjes weerkaatsen in het water. Ook de kersenbloesems en de kade zijn weergegeven in een licht
chiaroscuro. Met het vergroten van de afstand neemt ook de grootte van de figuren en het landschap
af. Dit zorgt voor een geloofwaardige dieptewerking. De realistische westerse wolken steken echter
weer af tegen de abstract vormgegeven golven, één van de weinige Japanse elementen die nog in
deze prent is weergegeven.139 Bijzonder is dat het perspectief dat Hokusai in deze prenten laat zien
op zichzelf staat. Dat wil zeggen, voorheen werden de reeds genoemden perspectiefprenten, uki-e
van onder andere Toyaharu, vaak gezien via de nozoki kakuri. Dit laatste was een instrument waarbij
men via een convexe lens en een spiegel kon kijken naar een perspectief prent. Dit resulteerde in een
nog grotere illusie van ruimte en diepte. Bij Hokusai gebeurde dit niet, het perspectief werd
ongemedieerd bekeken door de toeschouwer.140 In Hokusai’s latere landschapsprenten is ook
gebruik gemaakt van westerse technieken, alleen op een veel meer natuurlijke en subtielere wijze
dan in zijn twee westerse series. Hokusai nam later wel afstand van zijn omlijsting en het horizontale
schrift.141
Vanaf 1805 tot 1810 ontwierp Hokusai nog steeds landschappen en illustreerde hij boeken.
Een bijzonder jaar is 1814 waarin het eerste deel van de vijftiendelige Hokusai Manga (1814-1875)
werd gepubliceerd. De Hokusai Manga toont zowel beelden uit het Japanse leven als Japanse
legendarische en historische figuren. Hokusai had deze serie uitsluitend gecreëerd als een voorbeeld
voor de Japanse kunstenaars die graag wilden werken in zijn stijl. Met deze serie had Hokusai een
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enorme populariteit verkregen en zijn naam was nu permanent gevestigd.142 Hoewel Hokusai hierna
meerdere prenten en albums heeft vervaardigd wil ik me vanwege het tijdsbestek richten op twee
series. Namelijk de Zesendertig gezichten op de berg Fuji (1830-1835) en Honderd gezichten op de
berg Fuji uit 1834.143
De innovatie qua landschap begint bij Zesendertig gezichten op de berg Fuji. Zesendertig
prenten met verschillende gezichten op deze vulkaan werden door uitgever Nishimuraya
uitgegeven.144 Nooit eerder werd een landschapsprent op het grote ōban formaat uitgegeven en dit
was op deze wijze al een unicum. Daarnaast werd landschap alleen maar gebruikt om als achtergrond
te dienen voor de modieuze geisha’s en Japanse acteurs. Pas met de prenten van Hokusai vormde
het landschap een eigen genre en deze serie was dan ook de eerste grootschalige landschapsserie in
Japan. Ook in de Zesendertig gezichten op de berg Fuji zien we het Westen terug, te beginnen met
het materiaal. Deze prentenserie werd namelijk gedrukt in Pruisisch blauw, een zeldzaam pigment
geïmporteerd vanuit het Westen.145 In deze serie had Hokusai een natuurlijk evenwicht gevonden
tussen de technieken die naar voren kwamen in zijn twee westerse series en de Japanse manier van
weergeven. Een aantal prenten uit deze serie vormden zodoende een subtiele hybride van westerse
en Japanse stijltradities. Westerse elementen die naar voren kwamen in deze serie varieerden van
chiaroscuro, een zekere vorm van perspectief en slagschaduw. Hokusai distantieerde zich echter van
dieptesuggestie, een facet wat Hiroshige wél in zijn werk uitdroeg. Een bijzonder punt van discussie
betreffende deze serie is de herkomstgeschiedenis van de wolkenpartijen die Hokusai weergeeft.
Zoals eerder vermeld, werd de Japanse wolkenlucht voornamelijk afgebeeld door middel van flarden
mist. Hokusai combineerde zowel de Japanse als westerse manier van wolkenpartijen in deze
prentenserie. Volgens Forrer hadden de blauwe repen lucht aan de bovenzijde, die voorheen werden
geïdentificeerd als Japans, juist een westerse achtergrond. Deze zouden afkomstig zijn van westerse
kopergravures die met de hand ingekleurd waren.
In Helder weer en een zuidelijke wind uit 1830-1831 zien we wederom westerse wolken terug
(afb.19). Hierin laat Hokusai de roodgekleurde Fuji berg omhoogrijzen vanuit een donkergroen
pijnboomwoud. De rode berg, waarvan de bovenkant is bedekt met sneeuw, steekt fel af tegen de
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blauwe lucht.146 Op geen enkele manier komen de westerse tradities van perspectief en chiaroscuro
terug in deze eendimensionaal weergegeven prent, behalve wanneer men kijkt naar de witte
wolkenflarden. De wolkenformatie, die Hokusai in deze prent gebruikte, was een unicum in de
Japanse prentkunst. Deze is namelijk gebaseerd op Nederlandse kopergravures en is waarschijnlijk
geïncorporeerd door Hokusai om zijn werk bij het grote publiek onder de aandacht te krijgen.147
In zijn Mishima bergpas in de provincie Kai uit 1831 wordt het zicht op de Fuji berg
gedeeltelijk geblokkeerd door een groepje reizigers dat de omvang van een enorme pijnboom in de
bergpas Mishima meet (afb.20).148 In deze prenten zijn een aantal Japanse elementen terug te zien
die zo werden gewaardeerd door de impressionisten. Dit kunnen we zien in de platheid van het
beeldvlak en de onorthodoxe compositie. Laatstgenoemde had betrekking op de pontificale plaatsing
van de pijnboom in het midden van de prent en de afsnijding hiervan. Opmerkelijk genoeg wordt de
techniek om een voorwerp te plaatsen in het midden van de compositie om diepte te suggereren
juist door Forrer aangemerkt als een westers element.149 Waar Forrer deze redenering op baseert
kan ik niet traceren in zijn boek. Het zou een mogelijkheid kunnen zijn dat hij deze pijnboom als een
variant van het westerse repoussoir beschouwt. Kirk Varnedoe geeft voorbeelden van uitvergrote
motieven in de westerse schilderkunst die te zien waren in het werk van zeventiende-eeuwse
schilders zoals Vermeer door onder andere gebruik te maken van de camera obscura.150 Terwijl
Tsukasa Kōdera het fenomeen van uitvergrote motieven op de voorgrond ziet ontstaan bij de kachōsansui schilderijen van de Akita Ranga school die weer waren gebaseerd op Nederlandse prenten.151
Welke reden Forrer heeft blijft echter pure speculatie. Hoewel er een zekere diepte illusie wordt
gevormd door de plaatsing van de pijnboom en overlapping, blijft het werk door gebrek aan schaduw
en perspectief vlak aandoen. Het wolkentype in Hokusai’s prent is echter weer typisch Westers.152
Ik wilde graag eindigen met Hokusai’s geïllustreerde boek Honderd gezichten op de berg Fuji.
Deze driedelige zwart-wit serie werd door Hokusai beschouwd als een nieuwe fase in zijn loopbaan.
Alweer speelde de Fuji berg de hoofdrol. Daarnaast werd zijn standaardrepertoire van golven en
bruggen eveneens opgevoerd. In zijn prent Zeven bruggen in één beeld met de berg Fuji uit 1835
doemt achter de grote brug een gedetailleerd landschap op (afb.21). Reizigers en kruiers, verspreid
over de prent, gaan volkomen op in hun dagelijkse bezigheden.153 De technieken in deze houtsnede
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lijken vele overeenkomsten te hebben met twee tekeningen waaronder De vlakte ‘La Crau’ gezien
vanaf Montmajour uit 1888 door Van Gogh (afb.22). In zijn brief naar Émile Bernard schrijft Van Gogh
over dit werk: ‘Het ziet er niet Japans uit en toch is het in werkelijkheid het meest Japanse werk dat
ik ooit gemaakt heb’[641].154
De tekening van Van Gogh was Japans in diverse opzichten. Om te beginnen de bedoelde
opstelling van de tekening. Zo verzocht Van Gogh Theo de twee tekeningen op een uitermate
Japanse manier tentoon te stellen, in een heldere open ruimte en voorzien van een rieten lijst.155
Eveneens waren er Japanse stillistische kenmerken terug te vinden in de tekening. Het
vogelvluchtperspectief dat Van Gogh gebruikte om La Crau weer te geven komt inderdaad voor in
veel Japanse kakemono en Japanse kamerschermen, evenals in het werk van Hiroshige. Daarnaast
gaf Van Gogh in zijn tekening geen enkele schaduw weer net als de prent van Hokusai en legde hij
vooral de nadruk op de kleine details.156 Naast het vogelvluchtperspectief in combinatie met de hoge
horizon waren eveneens de puntjes en streepjes elementen, die regelmatig terugkeerden in de
Japanse kunst.157 In 1888 schreef Van Gogh aan zijn broer Theo: ‘De Japanners tekenen snel, erg snel,
als een bliksemschicht, omdat hun zenuwen verfijnder zijn en hun gevoel meer simplistisch’[620].158
Van Gogh nam deze snelle en spontane tekenstijl die Hokusai en andere Japanse kunstenaars
hanteerden gemakkelijk over. Wanneer men kijkt naar de punten, korte halen en arceringen uit
Hokusai’s Zeven bruggen in één beeld met de berg Fuji komen deze qua stijl sterk overeen met Van
Goghs tekening. Typische Japanse tekeningen werden immers gekenmerkt door soepele lijnvoering,
een lijnvoering die later in het werk van Van Gogh nog veel zal terugkomen.159
Het was niet enkel de lijnvoering in Japanse tekeningen die Van Gogh aantrok. Hij had
eveneens oog voor de lijnvoering in de Japanse houtsnede an sich. Dit komt naar voren in zijn brief
aan Theo waarin hij Hokusai’s De grote golf bij Kanagawa bespreekt: ‘Toen Paul Mantz, bij de
tentoonstelling die we zagen in de Champs-Elysées, de boot van Christus, Delacroixs gewelddadige
en verheven schets zag, wendde hij zich ervan af en schreeuwde uit in zijn artikel, “ Ik wist niet dat
iemand zo angstaanjagend kon zijn met blauw en groen”. Hokusai zorgt dat je hetzelfde
uitschreeuwt- maar in dit geval met zijn lijnen, zijn tekenkunst, toen je in jouw brief tegen jezelf zei:
deze golven zijn klauwen, de boot is erin gevangen, je kunt het voelen. Ach ja, als we de kleur erg
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juist of de tekening erg juist hadden gemaakt, zou het ons niet zulke emoties geven’[675].160
Het lijkt erop dat naast kleur ook lijnvoering, Japanse lijnvoering welteverstaan, voor Van
Gogh een uiterst geschikte drager was van emotie en expressie.

Hoofdstuk 7: Hiroshige
Utagawa Hiroshige (1797-1858) wordt als een van de belangrijkste ukiyo-e kunstenaars gezien van de
negentiende eeuw. Deze verdienste hangt nauw samen met zijn weergave van het landschap. Zijn
landschappen tonen zowel de koude van de winterse sneeuw als de striemende zomerregens. Juist
de sfeer van het landschap en het gevoel dat hiermee gepaard gaat, wist hij uitermate goed te
vangen in zijn houtsneden.161 Welke ontwikkelingen maakte Hiroshige door om tot dit innovatieve
landschapsgenre te komen en is er in zijn werk westerse invloed te traceren?
Hiroshige was de zoon van een brandweerman te Yaesugashi. Na het overlijden van beide
ouders in 1809 stond Hiroshige aan het hoofd van de familie. Daarmee erfde hij zowel de voormalige
positie van zijn vader, evenals diens bijkomend salaris. Dit kan een reden zijn waarom Hiroshige het
zich kon permitteren het financieel onzekere bestaan van de wereld van de houtsnede te betreden.
Het duurde echter een tijdje voor zijn carrière op gang kwam. Na als student te zijn afgewezen door
de destijds zeer vermaarde Utagawa Toyokuni, heeft Hiroshige vermoedelijk rond 1810 zijn eerste
training gekregen bij kunstenaar Utagawa Toyohiro. Er zijn echter ook bronnen, die vermelden dat
Hiroshige in zijn jonge jaren al lessen had gevolgd bij Okajima Rinsai in de traditionele Kanō stijl.162
Ook Hiroshige begon net als Hokusai met de standaard ukiyo-e genres. Rond 1818 waren dit de
charismatische acteurs uit het kabuki theater en vanaf 1825 gaf hij meer het vrouwelijk schoon en
legendarische helden weer. Desalniettemin, deze onderwerpen waren niet zijn forte, zoals dat bij de
beroemde Keisai Eisen en Utagawa Kunisada het geval was. Ook toen hij in de jaren twintig romans
begon te illustreren bleef zijn doorbraak uit.
Vanaf de jaren dertig komt hier echter verandering in met zijn diverse gezichten op Edo en
bloemen en vogel prenten. Onderwerpen als gezichten op Edo lieten zich goed lenen voor het
weergeven van het westerse perspectief. In zijn eerste grote serie Beroemde gezichten in de
oostelijke hoofdstad uit 1831-1832, liet Hiroshige zich grotendeels inspireren door Hokusai’s
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Zesendertig gezichten op de berg Fuji. Hoewel de serie met matig succes werd ontvangen toont het
wel een aantal bijzondere westerse trekken.163
In Volle maan bij Takanawa uit 1831-1832 voert de groep wilde ganzen op de voorgrond het
oog mee naar de baai met vissersbootjes die zich achter hen ontvouwt (afb.23). Ook hier zijn
westerse stijlelementen toegepast die al eerder bij de twee westerse series van Hokusai ter sprake
zijn gekomen. Allereerst de omlijsting van zijn prent met een meanderend patroon die lijkt op de
westerse schilderijlijsten die men gebruikte bij olieverfschilderijen. Ten tweede kan de laaghangende
wolkenpartij eveneens als westers worden aangeduid. Dieptewerking wist Hiroshige te suggereren
door houten bordjes, de stenen poort en de ganzen op de voorgrond te plaatsen. Daarnaast werd
afstand voorgewend door de figuren en het landschap gradueel in grootte en detail af te laten
nemen.164
In Sneeuw bij Akabane, in het Shiba district uit 1821-1832 gaf Hiroshige dit winterse
landschap met zijn rivier en brug in een compleet overtuigend westers eenpuntsperspectief weer
(afb.24).165 Vergelijk deze prent met Hokusai’s De berg Fuji en het Edo kasteel gezien vanaf
Nihonbashi uit 1834 waarbij het kasteel als verdwijnpunt dient (afb.25), dan is de connectie met
Hokusai’s Zesendertig gezichten op de berg Fuji makkelijk gemaakt.166
Zoals eerder vermeld, bleef het succes van de serie Beroemde gezichten in de oostelijke
hoofdstad uit. Een gedeelte van deze serie zorgde er echter wel voor dat de naam Hiroshige op
ieders lippen lag, wanneer er over gezichten in Edo werd gerept. Vermoedelijk was de uitgever van
de serie hiervoor verantwoordelijk. De serie werd in zijn geheel uitgegeven door Kawaguchiya Shōzō.
Een gedeelte hiervan werd in 1832 weer uitgegeven door Sanoya Kihei. Kihei’s winkel was gevestigd
bij de tempel Shiba Shinmeimae, een route die standaard door alle reizigers van en naar Edo moest
worden afgelegd. De prenten, die in het winkeltje verkocht werden, fungeerden dus uitstekend als
een mooi souvenir. Shōzō’s winkel was te centraal gelegen bij de Ryōgoku brug en kon de aandacht
van toeristen minder trekken dan de winkel van Kihei.167 Dit toont aan dat de faam van een ukiyo-e
artiest niet alleen afhangt van talent, maar ook duidelijk samenhangt met een goede uitgever en
marketing.
Naast landschappen is Hiroshige tevens beroemd door de vervaardiging van veel bloemen en
vogel prenten. Ruim tweehonderd kachōga prenten zijn bekend onder zijn naam (afb.26).168 Het
weergeven van vogels en bloemen vond zijn oorsprong al in het oude China en Japan en is daarna te
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zien in werken van kunstenaars als Kitagawa Utamaro. De populariteit van dit type houtsnede had
een aantal oorzaken. Ten eerste was het genre een belangrijke stimulus voor het naturalisme van
zowel de Akita Ranga school als van de Chinese Nagasaki school. Ten tweede waren deze illustraties
erg geliefd in samenhang met gedichten als de haiku en dienden zij als afbeeldingen in de eerder
genoemde kyōka albums.169 Dit kachōga genre zal ik in de volgende hoofdstukken uitvoerig
behandelen aangezien veel motieven die in dit genre voorkomen, zoals irissen en ijsvogels, ook terug
te vinden zijn in het werk van Van Gogh.
De definitieve doorbraak van Hiroshige als ukiyo-e kunstenaar kwam in 1833 met zijn De
drieënvijftig stations langs de Tōkkaidō. Inspiratie voor deze serie kreeg hij door zowel het succes van
de landschapsserie van Hokusai’s Zesendertig gezichten op de berg Fuji als door Hiroshige’s reis door
Tōkkaidō in 1832. Deze reis werd waarschijnlijk door Hiroshige ondernomen om tezamen met een
delegatie een cadeau van de shōguns aan te bieden aan de keizer. Al met al zijn van deze reeks
zesentwintig series gepubliceerd, deze konden variëren van legendes die aan deze route waren
verbonden tot landschappen met reizigers en toonden voornamelijk panorama’s.170 In Mishima: De
eerste poort van de schrijn Mishima Daimyōjin uit 1855 bood Hiroshige een opmerkelijk perspectief
door een grote diagonaal afgesneden tempelpoort aan de linkerzijde van de compositie te
plaatsen(afb.27). Het nachtelijk tafereel met de Mishima straat die bekend staat om zijn vele
herbergen, lijkt eveneens een westerse invloed te tonen. Naarmate de straat verder loopt, nemen
ook de grootte en omvang van de herbergen en figuren af.171
In de serie Acht gezichten op de provincie Omi uit 1834, vervaardigde Hiroshige klassieke
Japanse landschappen van het Biwa-meer, de prenten uit deze serie gingen vergezeld met een
gedicht. Het genre waarin acht gezichten van een specifieke plaats werden getoond kwam
oorspronkelijk van Chinese bodem. In de vroege achttiende eeuw werd dit genre uitermate populair
in de houtsnijkunst en aan het einde van deze eeuw was het gebruikelijk dat men deze prenten kon
bezichtigen via de eerder genoemde nozoki kakuri, die nog meer diepte aan deze prent meegaf. Dit
genre ging dus vaak hand in hand met het westers perspectief.
Hiroshige toonde in De Seta brug bij avondgloed uit 1834-1835 (afb.28) de westerse invloed
op een meer terughoudende manier dan werd getoond in de prent uit 1820 met dezelfde titel
(afb.29). Deze werd gemaakt door zijn voorganger Ryūryūkyo Shinsai. De westerse gebogen horizon
die Shinsai toepaste, een bewijs dat men wist dat de aarde rond is, ontbrak in zijn geheel bij
Hiroshige. Hiroshige koos er juist voor om een Chinees perspectiefsysteem te gebruiken in zijn
weergave van de bergen die achter de baai uitsteken. Dit werd gedaan door de bergen achter elkaar
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weer te geven waarbij de Mikami berg, het verst verwijderd van de toeschouwer, boven de mist
uitrees.172 Diepte liet Hiroshige zien door de kleur en door te spelen met het licht. Zo lopen de
kleuren in zijn landschap subtiel in elkaar over en gaf Hiroshige door het niet inkleuren van sommige
delen, zoals het water, de illusie van lichtinval van de zon.173 Deze gereserveerde houding tegenover
westerse technieken gooide hij overboord in de eerder behandelde De drieënvijftig stations langs de
Tōkkaidō en in zijn in 1856-1858 gepubliceerde serie Honderd gezichten op beroemde plaatsen in Edo.
Beide series maken gebruik van zowel het vogelvluchtperspectief als het kikvorsperspectief en gaan
vergezeld met duidelijke verdwijnpunten en westerse wolkenformaties. De discussie of het
vogelvluchtperspectief wel als westers element kan worden beschouwd is discutabel. Dit perspectief
kon namelijk ook zijn gebaseerd op de destijds populaire meishoki, Japanse reisgidsen waarin
hetzelfde perspectief werd gehanteerd.
Hoewel Hiroshige in zijn westerse stijl behoudender was dan tijdgenoten Kunisada en
Hokusai zijn er toch een aantal prenten van de Honderd gezichten op beroemde plaatsen in Edo serie
die er op dit gebied uitspringen.174 Dit is het geval in Hiroshige’s Gezicht op Saruwaka straat bij avond
uit 1857 (afb.30). Na de grote brand in 1841 werden de beroemde kabuki theaters in Edo in deze
straat herbouwd. De prent toont deze Saruwakamachi straat in de herfst. Dit seizoen verklaart ook
waarom de kabuki theaters aan de rechterzijde haast allemaal gesloten waren. In dit jaargetijde
gingen de meeste acteurs vanwege het hete klimaat zich elders verpozen. Aan de verlichte linkerzijde
draaiden de diverse restaurants en theehuizen echter nog op volle toeren. Het westerse element, dat
het meest naar voren springt in deze prent is het eenpuntsperspectief met verdwijnpunt. Omdat
deze techniek überhaupt nauwelijks werd toegepast in de Japanse houtsnede is het opmerkelijk dat
deze juist voorkomt in het werk van Hiroshige, die terughoudend was met dit soort stijlelementen.
Een ander westers aspect dat terugkwam was het gebruik van de schaduwen, afkomstig van de
mensen die de straat bewandelden. Slagschaduw kwam al eerder voor in prenten, zoals in die van
Hokusai. Echter deze schaduw werd vaak weergegeven op klaarlichte dag, zelden onder het schijnsel
van de maan.175
Een bijzonder voorbeeld voor Hiroshige’s algehele beheersing van de westerse stijl is te zien
in de omslag die hij had vervaardigd voor de driedelige roman Vreemde verhalen over de nachtelijke
kersenbomen onder de oosterlijke maan uit 1836 (afb.31).176 In deze prenten werd de menigte met
zijn uitgedoste oiran’s, voorname courtisanes, wandelend door het plezierdistrict van Yoshiwara
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weergegeven in een traditionele ukiyo-e stijl. De omgeving daarentegen, was in perfect westers
perspectief afgebeeld. Hiroshige verdeelde zijn boeken-prenten in drie denkbeeldige horizontale
gedeeltes, mitsuwari. Het onderste en middelste gedeelte van de compositie wordt verbonden door
de lantaarn, het centrale- en verdwijnpunt van de prent. De lijnen van de daken verbinden daarop
het middelste en bovenste gedeelte.177 Hiroshige toonde hier, dat hij de grondbeginselen van het
westerse perspectief wel degelijk in de vingers had. Hij incorporeerde deze echter zonder concessies
te doen aan het afbeelden van de sierlijke Japanse stijl van zijn figuren en maakte zodoende een
originele hybride waarin Japan en het westen elkaar tegenkwamen.
Hoewel er meerdere nog niet vermelde prenten en series bestaan, die belangrijk zijn voor
het oeuvre van Hiroshige, wil ik graag eindigen met Vuurwerk bij Ryōgoku uit 1840 (afb.32). Camille
Pissarro had, ooit in een brief aan zijn zoon, Hiroshige omschreven als ‘Een geweldige
impressionist’.178 Deze toeschrijving kan te danken zijn aan Hiroshige’s bijzondere behandeling van
lichtinval in zijn houtsneden. Een gedeelte hiervan werd door Sukuki Jūzō toegeschreven aan het
westen, het chiaroscuro effect. Door de bokashi techniek, waarbij de drukker gedeeltelijk het
pigment afveegde kort nadat deze op het houtblok was aangebracht, kon de illusie worden
gecreëerd dat het licht vanuit een bepaalde richting scheen in zijn prenten. In Hiroshige’s
waaierprent Vuurwerk bij Ryōgoku komt de behandeling van licht goed tot zijn recht. Hiroshige liet
tussen de twee boten het kortstondige licht van het exploderende vuurwerk weerspiegelen in het
water. Niet alleen de reflectie maar ook de kleur van het water zelf verandert van uiterlijk. Door de
kortstondige lichtexplosie is het water in het midden tijdelijk van lichtblauwe kleur, terwijl het water
aan de rechter en linkerzijde, waarin geen vuurwerk wordt gereflecteerd, nog in het donker gehuld
zijn.179
Tweedimensionaliteit, ongemoduleerde kleuren, spontane afsnijding, ongebruikelijk
perspectief en chiaroscuro waren belangrijke elementen die in het werk van Hokusai en Hiroshige
werden bewonderd door veel westerse kunstenaars, onder wie de impressionisten.180 De
houtsneden van Hokusai en Hiroshige, die in de afgelopen hoofdstukken zijn besproken, getuigen
echter dat deze visie te kortzichtig is. Hoewel met mate, werd er wel degelijk gebruik gemaakt van
westerse elementen in de houtsneden van deze bijzondere ukiyo-e kunstenaars. Dat deze gehele
ontwikkeling ongemerkt voorbij ging aan de westerse kunstenaars door gebrek aan informatie over
Japan lijkt mij irreëel. Hiroshige’s Gezicht op Saruwaka straat bij avond, waarin een duidelijk
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eenpuntsperspectief werd gehanteerd, was immers in het bezit van Van Gogh.181 Of het negeren van
westerse stijlelementen in ukiyo-e nu enkel aan tunnelvisie te wijten viel, of aan gebrekkige
informatie en voorbeelden, ofwel puur eclecticisme was, blijft speculatief. Belangrijk is dat de
Japanse houtsnede een evidente rol heeft gespeeld bij de vorming van een beeldtaal, die geliefd was
bij diverse westerse kunstenaars, onder wie Van Gogh.

Hoofdstuk 8: Van Goghs oeuvre en de Japanse houtsnede
§8.1. Van Gogh en de kopie

1886, Van Gogh arriveert in Parijs. In dit jaar werden nieuwe ideeën verkend en heldere kleuren
toegepast. Door zijn verblijf in Parijs en door de uitwisseling van de laatste trends in kunst en diverse
stijlen met zijn artistieke vriendenkring, kwam Van Gogh in aanraking met onder andere de
kleurentheorie, het pointillisme, het impressionisme en het neo-impressionisme.182
In 1887 had Vincent van Gogh op eigen initiatief twee tentoonstellingen georganiseerd over
Japanse houtsneden. Deze vonden plaats in Café Du Tambourin en in het restaurant Du Chalet bij
Boulevard du Clichy.183 Van Gogh schijnt op zijn beurt, met zijn affiniteit voor de Japanse houtsnede,
weer medekunstenaars Henri de Toulouse Lautrec, Émile Bernard, en Louis Anquetin aangestoken te
hebben met het ‘Japan-virus’. Van Gogh nam het drietal zelfs mee naar zijn tentoonstelling van
Japanse prenten in Café Du Tambourin en introduceerde hen bij Samuel Bing, bij uitstek een van de
beroemdste handelaren in Japanse prenten in Parijs.184 De eerste Japanse motieven duiken op in Van
Goghs weergave van dit café. In In het café: Agostina Segatori in Le Tambourin uit 1887, gaat de
aandacht van de compositie uit naar een eenzame vrouw zittend aan een cafétafeltje (afb.33). Op
deze ronde tafel staat een bierpul. Onder het genot van een sigaret straart de vrouw voor zich uit.
Deze vrouw, Agostina Segatori, was zowel de cafébazin van Le Tambourin als Van Goghs liefje in 1887.
Hoewel het thema van een eenzame vrouwelijke drinker het stokpaardje was van vele Franse
realistische en impressionistische kunstenaars, gaat het mij hier echter om de achtergrond. Daarin
hangen namelijk twee Japanse prenten wat doet vermoeden dat Van Gogh verwijst naar zijn
tentoonstelling in dit café. Alleen de prent van de twee geisha’s aan de rechterzijde is uitgewerkt. De
oorsprong van de prent is onbekend en is in verhouding met Segatori vrij groot. Dit is waarschijnlijk
te wijten aan het feit dat Van Gogh Japanse prenten op ware grootte kopieerde, een element dat ook
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terugkomt in zijn werk Portret van Julien Tanguy uit 1887 (afb.34).185
In dit portret echter zijn de prenten grotendeels wél te identificeren. Drie portretten van
Tanguy zijn bekend, twee olieverfschilderijen en één kleine tekening. Het werk dat ik zal bespreken,
Portret van Julien Tanguy hangt momenteel in het Musée Rodin te Parijs. In een impressionistisch
streepjespatroon geeft Van Gogh verfleverancier en persoonlijke vriend, Père Tanguy, frontaal weer.
Vanuit zijn stoel kijkt hij met gevouwen handen de toeschouwer aan. Diverse prenten uit de
persoonlijke collectie van Van Gogh vormen de achtergrond waartegen Tanguy is geplaatst. Deze
prenten doelen echter niet op de winkel van Tanguy, daar werden immers geen Japanse prenten
verkocht. De prenten staan in relatie tot de identiteit van de zitter en lijken de beginfase te markeren
van Van Goghs utopievorming rondom Japan, een concept dat in Arles tot volgroeiing zal komen.186
In Arles schrijft Van Gogh in een brief naar Theo: ‘Hier zal ik meer en meer het bestaan opbouwen
van een Japanse schilder, dicht levend bij de natuur zoals een petit bourgeois. Dus je kunt makkelijk
zien dat het minder somber is dan dat van de decadenten. Als het me lukt om een behoorlijke leeftijd
te bereiken, dan zal ik zoiets worden als Père Tanguy ‘[685].187
Een van de redenen waarom Van Gogh Tanguy als een haast nobele Boeddha tussen de
prenten weergaf, had dus te maken met de eerste formulering van zijn Japanse utopie, een
onderwerp waar ik later uitgebreider op in zal gaan. Dit was een geïdealiseerd Japan met een tijdloze
en traditionele cultuur, waar de kunstenaar harmonieus samenleefde met de natuur.188 Hij
vereenzelvigde Père Tanguy met de Japanse schilders, die nu eenmaal dichter bij de natuur stonden
dan hun westerse tijdgenoten.189 De socialistische Tanguy, die eveeneens utopische denkbeelden
had, stond bekend om zijn zorg voor armlastige kunstenaars en steunde hen door middel van giften
en leningen. Het idealisme van de miskende moderne kunstenaar resoneerde bij deze verfhandelaar.
Van Gogh trekt een parallel tussen de puurheid van Tanguy en het ideaal van zuiverheid, dat inherent
was aan zijn utopie van Japan. Deze Japanse ideologie werd vertegenwoordigd in zijn prenten.190
De achtergrond bestaat dus uit diverse Japanse ukiyo-e. De enige prent waarvan het origineel
nog niet bekend is, is geplaatst aan de linker bovenzijde. Deze betreft een sneeuwlandschap waarin
individuen met parasol doorheen wandelen. Recent onderzoek wijst echter wel uit dat de locatie
185
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vermoedelijk het bordeeldistrict Yoshiwara betreft.191 De prent daarnaast, waarin rietstengels
gedeeltelijk de berg Fuji verhullen, is gebaseerd op Hiroshige’s Fuji gezien vanaf de Sagami rivier uit
1858 (afb.35). De bloeiende boom met kersenbloesems aan de rechterzijde aan de bovenkant is
eveneens geinspireerd op een prent van Hiroshige, namelijk Ishiyakushi: De Yoshitsune kersenboom
bij het heiligdom Noriyori uit 1855 (afb.36).192 Onder het sneeuwlandschap aan de linkerzijde is een
close-up van een Japanse courtisane weergegeven tegen de achtergrond van grote irissen. Deze
afbeelding heeft Van Gogh overgenomen van Utagawa Kunisada’s prent Acteur in de rol van de
courtisane Takao van het huis Miuraya uit 1861 (afb.37). De courtisane met haar rijkelijk versierde
kimono aan de rechterzijde is in het geheel afgebeeld en kan worden herleid naar Keisai Eisens
Courtisane uit 1840 (afb.38). De kleurige bloemen in de laatste Japanse prent, onder aan de
linkerzijde, zou veel overeenkomsten hebben met Blauwe winde bij Iriya uit 1866 door Utagawa
Hiroshige II (afb.39), alleen de compositie is afwijkend.193 Naast werken, zoals zijn Portret van Julien
Tanguy, waarin hij prenten als achtergrond gebruikte voor zijn compositie, zijn er ook werken bekend
die de Japanse prent tot hoofdthema hadden. Van Goghs drie ‘Japonaiseriën’ waren gebaseerd op De
pruimenboomgaard bij Kameido (afb.40) en Onverwachte bui op de grote brug bij Atake (afb.41),
beide uit 1857 door Hiroshige en op Keisai Eisens eerder behandelde prent Courtisane.194
In Van Goghs De bloeiende pruimenboom: naar Hiroshige (afb.42) uit 1857, lijkt hij op het
eerste gezicht Hiroshige’s prent De pruimenboomgaard bij Kameido nauwkeurig na te volgen.
Hiroshige geeft in zijn prent de populaire publiekstrekker Umeyashikki weer. Deze
pruimenboomgaard, gelokaliseerd bij de beroemde Tenman tempel, stond bekend om zijn sterk
geurende bloesems. Op de achtergrond zijn dan ook veel bezoekers te zien die netjes vanachter de
hekken naar dit spektakel kijken. Vooral de lage takken van de Garyūbai boom, ‘de slapende
drakenbloesem’, die hevig uitvergroot en afgesneden op de voorgrond van deze prent waren
geplaatst, zijn karakteristiek voor deze tuin.195
Van Gogh blijft in zijn schilderij vrij trouw aan het voorbeeld van Hiroshige. De compositie
van de bomen evenals de bezoekers achter de hekken lijken vrij accuraat en tevens worden de drie
cartouches binnen de prent niet vergeten. Deze nauwkeurigheid heeft Van Gogh verkregen door de
prent van Hiroshige minutieus over te trekken, deze via een raster uit te vergroten en vervolgens op
doek over te zetten. Hiermee zien we ook de verschillen tussen de werken. Zo is het medium van de
drukkunst overgezet in olieverf. Van Gogh past hierbij gedeeltelijk het kleurenschema van Hiroshige
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aan. Naast het intenser maken van de kleuren, gebruikt hij voornamelijk een primair en secundair
palet. De gedeeltelijk witte lucht wordt door Van Gogh vertaald naar een zachtgeel, eveneens mijdt
hij de zwarte en grijze kleuren uit Hiroshige’s prent.196
Hoewel Van Goghs compositie door de grote kleurvlakken vlak aandoet, heeft deze toch een
zekere tastbaarheid verkregen door zijn verfapplicatie en penseelstreek. Een aspect, dat bij het
medium van Hiroshige natuurlijk ontbreekt. Hiroshige gaf zijn werk wel extra diepte mee door
bokashi accenten aan te brengen. Door bokashi aan te brengen bij de randen van de bomen voorzag
hij deze van een subtiel volume. Van Goghs werk heeft echter geen schaduwwerking en lijkt deze
bokashi effecten van Hiroshige te omzeilen. Dit valt naar mijn mening te wijten aan het voorbeeld
dat hij gebruikte. Latere edities van deze prent werden namelijk zonder bokashi afgedrukt.197 De
prent van Hiroshige, die in Van Goghs Japanse prentencollectie te vinden is lijkt dit te bevestigen,
hierin ontbreekt de schaduw vrijwel in zijn geheel.198
Het opmerkelijkste verschil tussen Van Gogh en Hiroshige is Van Goghs toevoeging van de
decoratieve oranje rand met lukraak gekozen kanji tekens. Deze tekens verwijzen onder andere naar
het adres van een Japans bordeel en waren gebaseerd op een Japanse prent. Elizabeth Childs oppert
dat de incorporatie van kalligrafie niet alleen te verklaren valt door het exotisme en diens
decoratieve waarde, maar ook door het vele onderzoek, dat de avant-garde destijds deed naar de
randen van een werk. Van Gogh wilde namelijk maar al te graag geassocieerd worden met deze
moderne kunst. Het kan echter ook zijn dat Van Gogh door deze oranje rand aan de linker en
rechterzijde te plaatsen het effect van de traditionele Japanse hangrol wilde nabootsen.199 De randen
kunnen ook zijn toegevoegd om een puur technische reden. Door het hoge en smalle formaat van de
prenten bleef er immers een stuk canvas over.200 Daarnaast leek het idee om een Japanse prent over
te zetten in verf goed aan te sluiten bij de denkbeelden van zijn vriend Bernard. Laatstgenoemde
stelde zich immers tot doel: ‘[…] kleuren te simplificeren door het gebruik van heldere tinten die
geharmoniseerd overeen moeten komen met het systeem van bijna fletse tinten’.201
Eveneens geïnspireerd op een houtsnede van Hiroshige is Van Goghs Brug in de regen: naar
Hiroshige uit 1887 (afb.43). Hiroshige’s Onverwachte bui op de grote brug bij Atake toont op de
voorgrond de Ōhashi brug en Sumida rivier in de striemende regen. Verrast door de regenbui
haasten de mensen zich schuilend onder hun hoeden en paraplu’s de brug over. Ondertussen varen
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op de Sumida rivier drie boten, waarvan één op de voorgrond en twee in de verte. In de buurt van
Atake doemen in de verte diverse boothuizen op van de shōguns. De donkere en blauwe tinten, die
Hiroshige de lucht meegeeft, vormen een aangenaam contrast met het heldere geel van de brug.
Afstand wordt benadrukt door de zwarte heldere contouren van de figuren en brug. Deze contouren
worden juist weer verdoezeld bij de kustlijn van de boothuizen.202
Wanneer we kijken naar Van Goghs variant op de prent dan is deze weer uitvergroot en via
een raster overgezet op doek. Tevens komt zijn omlijsting met Japanse tekens uit zijn vorige
Japonaiserie weer tevoorschijn. Waar zijn vorige Japonaiserie enkel aan de zijdes werd voorzien van
een decoratieve rand, wordt nu de gehele afbeelding omsloten door een groene lijst met rode letters.
Ook deze Japanse letters verwijzen net als de vorige Japonaiserie naar de prent met het bordeeladres
en een nog onbekende prent.203 Van Gogh wijkt echter wel af door de cartouches, die voorheen op
de prent waren gedrukt, te verplaatsen naar de vier uithoeken van zijn groene raamwerk. Op deze
cartouches na, lijkt de compositie binnen de groene omlijsting vrij gelijk te zijn aan zijn Japanse
voorbeeld. Ook in zijn schilderij schuilen mensen tegen de regen. De kleuren echter variëren weer.
Van Goghs lichtblauwe lucht en groene water steken goed af tegen de felgele brug.204
Belangrijk is dat Hiroshige’s prenten vaak meerdere edities omvatten en dat deze vaak
gepaard gingen met een verandering in stijl. In de eerste editie van Onverwachte bui op de grote
brug bij Atake is de prent op een tweedimensionale wijze afgebeeld. De brug is voorzien van een
gele kleur en de lucht is donkerblauw. De gevels van de boothuizen in de verte zijn met witte
kleurpigmenten uitgevoerd. De tweede editie toont echter een bruin met beige brug en van de drie
boten is slechts de grootste overgebleven (afb.44). De voorheen donkere lucht heeft plaatsgemaakt
voor een milde grijze variant en het wit bij de boothuizen is al helemaal verdwenen. Opmerkelijk is
dat het blauwe bokashi in deze prent ook aan de linkerzijde van de brug is toegevoegd. Bovendien
heeft de brug meer diepte gekregen door schaduw toe te voegen aan de randen.205
De compositie van Van Gogh toont naar mijn mening meer elementen uit de tweede editie
van de prent dan uit de eerste versie. Als we echter kijken naar de desbetreffende prent uit zijn
persoonlijke collectie waarop Van Gogh zijn schilderij heeft gebaseerd, dan lijkt deze stilistisch tussen
beide edities in te zitten (afb.45). Zo heeft Van Goghs prent net zoals in de eerste editie een gele
brug die slechts bokashi accenten heeft aan de onderkant en een gebrek aan schaduw. Kenmerken
van de tweede versie zien we echter weer terug in het ontbreken van de twee boten in de verte, de
afwezigheid van de witte kleuraccenten op de gevels en de toepassing van de grijze lucht. Hoewel
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Van Goghs Japonaiserie net als zijn voorbeeld de witte gevels en de twee boten omzeilt, maakte hij
gebruik van zijn artistieke vrijheid door de grijze lucht in te wisselen voor een blauwe.206 Naar mijn
idee hoeft dit niet te betekenen dat hij andere prentenedities tot zijn beschikking had, wat mij zeer
onwaarschijnlijk lijkt. Zijn fascinatie met het complementaire kleurenschema en vermijding van
grijstinten lijken mij meer aannemelijk. Ook geeft van Gogh zijn schilderij licht en schaduw mee. Dit
doet hij door diverse geelaccenten op de pijlers van de brug en op enkele rieten hoeden van de
figuren te plaatsen. Door de rivier weer te geven met diagonale penseelstreken komt dit oppervlak
tot leven en in combinatie met de schaduw en modellering op de pijlers doet zijn schilderij
plastischer aan dan de houtsnede van Hiroshige.207 Het overnemen van de Japanse weergave van
regen door Van Gogh is vrij uniek in de schilderkunst. Hij probeerde Hiroshige’s motief te benaderen
met verf door met een scherp voorwerp verticale strepen te trekken in de nog deels natte verf. Door
deze lijnen naderhand nog in te vullen met verdunde blauwe verf lijkt hij zijn Japanse voorbeeld zelfs
te emuleren en meer dieptewerking te creëren dan Hiroshige. Van Gogh zal dit regenmotief nog
enkele keren herhalen in werken zoals Landschap in de regen uit 1890 (afb.46).208 Waar de Japanse
kunstenaars voor de westerse wolkenpartij kozen, koos Van Gogh dus de Japanse regen à la
Hiroshige.
In zijn laatste Japonaiserie, de Courtisane: naar Eisen verruilde Van Gogh het landschap voor
vrouwelijk schoon (afb.47). Van Goghs unieke versie van Keisai Eisens prent Courtisane is echter niet
gebaseerd op de houtsnede zelf, maar op diens illustratie, die de voorkant van het tijdschrift Paris
Illustré sierde (afb.48). Dit beroemde tijdschrift had in mei 1886 namelijk een speciaal nummer aan
Japan gewijd.209 Eisen toonde in zijn prent een in zijn geheel weergegeven prachtige uitgedoste oiran,
een hooggeplaatste courtisane. Ze houdt haar opgestoken haar bijeen met diverse langwerpige
haarpinnen, kogi en is gekleed in een sierlijke kimono voorzien van diverse patronen. Het
hoofdpatroon op haar rug toont een draak in opspattend water, daarnaast is de kimono versierd met
een mengeling van abstracte- en bloemdessins. Haar obi, de sierlijke band om haar taille, is
geornamenteerd met een patroon van vleermuizen.210
De illustratie van Paris Illustré plaatste de prent in spiegelbeeld tegen de achtergrond van
een bloeiende boom. Van Gogh nam het spiegelen van deze prent over en ook hij zette deze tegen
een bijzondere achtergrond. Net als in zijn overige Japonaiseriën trok hij de illustratie van het
tijdschrift over en zette hij deze via zijn raster over op doek. Inderdaad, op de achtergrond na, lijkt
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Van Goghs oiran redelijk overeen te komen met de illustratie. Van Goghs oiran is in dezelfde pose
geplaatst en kijkt uitdagend over haar schouder naar de toeschouwer. Onderscheid tussen de oirans
komt echter terug in het patroon van de kimono en zijn kleurenschema. Ook Van Gogh laat de
decoratieve vleermuizen op de obi en de bloemmotieven bij de onderrok terugkomen in zijn werk.
Het drakenmotief echter, wordt in zijn geheel genegeerd en vervangen door een abstract patroon.
De kleuren van de illustratie worden gedeeltelijk overgenomen, zoals de roodtinten in de bloemen.
De voorheen grijze kogi worden weergegeven in een helderblauw, terwijl de blauwe gedeeltes in de
illustratie op hun beurt weer plaats maken voor groen. Door het rood van de bloemen en het groen
van de kimono tegenover elkaar te zetten lijkt deze keuze wederom samen te hangen met zijn
voorliefde voor de complementaire kleurentheorie.211
De oever met bamboestengels waartegen Van Gogh zijn oiran plaatst, is een combinatie van
eigen innovatie met bestaande Japanse prenten. Deze setting is puur denkbeeldig, bamboe groeit
immers niet in het water. Daarnaast worden padden, die nacht- en landdieren zijn, niet op
klaarlichte dag aangetroffen in het midden van een vijver. Het lelieblad op deze vijver lijkt Van Gogh
zelf te hebben bedacht. Het bamboe motief aan de rechterzijde van zijn werk echter, blijkt afkomstig
te zijn uit de illustratie van bamboestengels in de Paris Illustré. De gebogen stengels aan de
linkerzijde kunnen daarentegen weer gebaseerd zijn op Hokusai’s prent De Fuji berg gezien vanuit
het bamboebos uit 1832 (afb.49).212 De grote pad en kikker die op hun gemak aan de onderzijde van
de compositie uit zitten te rusten op het lelieblad, komen overeen met de prent van Utagawa
Yoshimaru’s Nieuwe prenten van wormen en insecten uit 1883 (afb.50). De motieven van de twee
kraanvogels aan de linker bovenzijde en de boot aan de bovenzijde van de prent zijn weer afkomstig
uit Sāto Torakiyo’s houtsnede Geisha’s in een landschap uit het begin van de negentiende eeuw
(afb.51).213
Volgens Van Tilborgh lijken de Japanse motieven tevens verborgen betekenissen uit te
dragen. De Fransen beschouwden het woord kraanvogel, grue, als een alternatieve term voor
prostituee. In combinatie met de kikker, grenouille, die toespelingen maakte op een vrouw met
slechte reputatie leek Van Gogh te zinspelen op het ambacht van zijn courtisane.214 Wel belangrijk
om in het achterhoofd te houden, is dat de symbolische betekenis van deze specifieke motieven voor
de Japanners compleet anders was. De kraanvogel was bij uitstek het zinnebeeld voor een lang leven
en werd geassocieerd met het nieuwe jaar.215
Van Goghs motieven en figuren in de gehele compositie worden net als in Japanse
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houtsneden sterk omlijnd. Toch weet Van Gogh door de stilistische vormgeving van de achtergrond
meer diepte en perspectief te brengen dan bij de standaard ukiyo-e gebruikelijk is.216 Zo worden de
waterlelies naarmate de afstand toeneemt kleiner en worden de bamboestengels aan de voorzijde
van de compositie voorzien van lichtgroene accenten, hetgeen een zekere lichtinval impliceert.
Uiteindelijk maakte Van Gogh niet enkel een Japanse kopie, maar voegde hij hier ook zijn eigen stijl
en ideeën aan toe om uiteindelijk tot een bijzondere hybride van westerse en Japanse invloedsferen
te komen.
Terugkijkend waren de Japonaiseriën voor Van Gogh niet louter een manier om zijn affiniteit
voor de Japanse prent te tonen. Hij wilde waarschijnlijk ook gebruik maken van heldere kleurvlakken,
kenmerkend voor de ukiyo-e, om zijn coloriet te completeren. Waar Van Gogh in zijn werk vroeger
kleine penseelstreken van rood en groen tegenover elkaar zette, konden er in De bloeiende
pruimenboom: naar Hiroshige grote onvermengde kleurvlakken worden toegepast. Deze
kleurvlakken waren de ideale manier om zijn kennis over de complementaire kleurentheorie nog
beter te demonstreren dan voorheen.217 Naast uitvergrote motieven zijn er sterke diagonalen uit de
Japanse prentkunst in Van Goghs schilderijen te detecteren. Echter, deze diagonaal was eveneens
een element dat kon worden gecreëerd door het gebruik van een perspectiefraam en de diagonale
draden van het coördinatenstelsel die hierop waren gespannen. Van Gogh, die soms moeite had om
het centraalperspectief op een juiste manier in beeld te brengen, koos namelijk vaak voor dit
hulpmiddel. Zijn Brug over de Seine bij Asnières uit 1887 lijkt een impressionistische variant op
Hiroshige’s Brug in de regen: naar Hiroshige te zijn (afb.52). Dit is echter geen direct bewijs voor
imitatie, maar meer een toevalligheid.218 Hoewel Japanse technieken, zoals vergrote motieven,
werden overgenomen door de kunstenaar om op een nieuwe manier de moderniteit weer te geven,
resoneerde een gedeelte van deze Japanse beeldtaal reeds met Van Goghs bestaande werken en
ideeën. Het repertoire van de ukiyo-e liet zich immers prima lenen voor de complementaire
kleurentheorie en diagonalen die bij van Gogh al bekend waren.219
In de beginfase van Van Goghs fascinatie voor Japanse prenten lijkt de kunstenaar op het
eerste gezicht enkel slaafs te kopiëren van Japanse voorbeelden. Zijn Japonaiseriën getuigen echter
van het tegendeel. Hoewel de Japanse prent de basis en inspiratie vormde voor zijn schilderijen, gaf
hij er een persoonlijke draai aan. Zo ontstonden er tableaus van diverse prenten en werden kaders
en fellere kleuren toegepast. Daarnaast gaf zijn vlotte penseelstreek, de textuur van zijn verf en
subtiele lichtaccenten het werk een levendigheid, die moeilijk kon worden nagebootst in het medium
van de houtsnede.
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Rondom de periode van zijn Japonaiseriën, de herfst van 1887, formuleerden Louis Anquetin
en Émile Bernard nieuwe denkbeelden met betrekking tot de richting van de moderne kunst. Zich
loswekend van het neo-impressionisme verkozen ze een schilderstijl, die werd gekenmerkt door een
vereenvoudiging van het coloriet en waarbij vlakken de compositie indeelden.220 Een ontwikkeling
die later zou overgaan in het cloissonisme.221 Bernards nieuwe visie, teweeggebracht door de
Japanse prent, beïnvloedde vanaf die periode de daaropvolgende stijl van Van Gogh. Het platte vlak
kreeg de voorkeur, terwijl perspectief en ruimtevorming naar de tweede plaats verdwenen. Toch
behield Van Gogh zijn individualiteit door zijn platte compositie weer te geven met een golvende
penseelstreek. Het neonimpressionistische concept van vibrerend licht werd zo gecombineerd met
het platte vlak dat zowel in de Japanse prentkunst als in de stijl van collega Bernard naar voren kwam.
Een voorbeeld van deze combinatie is zichtbaar in Van Goghs Rode kolen en uien uit 1887 (afb.53).222
Langzaam ging het kopiëren van Japanse prenten over in het toepassen van Japanse stijlkenmerken
in zijn eigen werk. Een belangrijke stap die zijn latere werk hevig zou beïnvloeden en vooral naar
voren kwam tijdens zijn verblijf in Arles, waar zijn ideeën rondom Japan en diens prentkunst zijn
hoogtepunt bereikte.

§8.2. Van Gogh en de Japanse techniek

Door een gedeelte van zijn werk te baseren op de Japanse houtsnede, kreeg Van Gogh de
mogelijkheid om te experimenteren met uitvergroting, sterke diagonalen en afsnijding. Deze
experimenten met de Japanse beeldtaal zijn al vroeg te zien in Van Goghs IJsvogel aan de waterkant
(afb.54). Dit werk is eveneens als zijn Japonaiseriëen gemaakt in het jaar 1887. In een palet van
blauw en groen tinten toonde Van Gogh in het midden van de compositie een uitvergrote ijsvogel.
Gezeten tussen de rietstengels kijkt hij naar het water, waar hij vermoedelijk op jacht is. Hoewel het
werk direct leek te zijn geschilderd naar de natuur, had Van Gogh zijn werk gebaseerd op een
opgezette ijsvogel uit zijn eigen studio. Hoewel de pootjes tegenwoordig ontbreken, is het plausibel
dat deze voorheen, staand op een houten sokkel, nog wel intact waren. Het gebruikelijke felblauwe
vederkleed van de ijsvogel had Van Gogh vervangen door een gematteerd blauw en is vermoedelijk
te wijten aan zijn model of aan de slechte verlichting in zijn studio.223 Het idee om bij zijn compositie
de horizon weg te laten en de ijsvogel, uitvergroot en tussen de afgesneden verticale rietstengels
weer te geven is vermoedelijk afkomstig uit Japanse prenten. Utagawa Hiroshige II toonde in zijn
Waterhyacint, strandloper en ijsvogel uit 1850 dezelfde vogel in combinatie met rietstengels
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(afb.55).224 Zijn voorganger Hiroshige was eveneens uiterst vaardig in het weergeven van dit bloem
en vogel ukiyo-e genre, de kachōga. Dit thema was al langer bekend in China en Japan en maakte
deel uit van de toenemende interesse van Japan in het naturalisme, dat gestimuleerd werd door de
Chinees beïnvloede Nagasaki school en de westerse invloed op de Akita Ranga.225
Eveneens een vroeg voorbeeld van Japanse stijl is te zien in zijn Portret van een vrouw met
anjers , geschilderd rond december 1887 (afb.56). Het onderwerp dat Van Gogh toonde is simpel.
Een vrouw, vermoedelijk Agostina Segatori, gezeten op een stoel. De uitvoering hiervan is echter
meer van belang. Van Gogh gaf zijn werk op een uiterst tweedimensionale manier weer. De variatie
aan kleuren diende nauwelijks meer voor het slechts etaleren van het kleurcontrast, maar had
voornamelijk een puur decoratieve waarde verkregen. Belangrijk is de textuur die Van Gogh zijn werk
meegaf. Een kennis van Van Gogh, A.S Hartrick, heeft ooit vermeld dat deze erg geïntrigeerd was
door Japanse prenten, die op crêpepapier gedrukt waren. Door het verfoppervlak ruwer te maken,
wilde Van Gogh een gelijksoortige schaduwwerking creëren die ook bij deze Japanse crêpe te vinden
was. De textuur van de verf in zijn werk doet inderdaad denken aan deze Japanse crêpes.226
Door zijn kennismaking met de Japanse prent, zijn opkomende utopie, die bij Tanguy al
lichtelijk werd geformuleerd en zijn beginnende gebruik van Japanse stijltechnieken verlangde Van
Gogh naar het land van de rijzende zon. Zoekend naar een eendracht van leven en kunst arriveerde
Van Gogh in februari 1888 in Arles.227 Zijn keuze voor het Zuiden lijkt gedeeltelijk verklaard te
worden in zijn briefwisseling met broer Theo: ‘[…] we houden van de Japanse schilderkunst, we zijn
erdoor beïnvloed -alle impressionisten hebben dit gemeen- en dan zouden we niet naar Japan gaan,
in andere woorden, naar wat gelijk staat met Japan, het Zuiden? Zodoende geloof ik dat de toekomst
van de nieuwe kunst nog steeds is het Zuiden ligt’[620].228
De toekomst van de kunst lag dus in het ruraal gelegen Arles. In Arles delfde het neoimpressionisme, als belangrijkste richtlijn voor de kunst van de toekomst, het onderspit om
vervolgens plaats te maken voor de Japanse prent. Met name het licht in Arles was voor Van Gogh
doorslaggevend, deze stad was daarnaast synoniem voor kleur. Zo schrijft hij aan zijn goede vriend
Bernard over Arles: ’[…] dit deel van de wereld is voor mij net zo wonderschoon als Japan vanwege
de helderheid van de atmosfeer en de vrolijke kleureffecten. De uitgestrekte wateren maken een
lapwerk van een schitterend smaragdgroen en een rijk blauw in de landschappen, zoals te zien is in
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Japanse prenten’[587].229 Van Gogh verwachtte daarnaast dat hij zich in Arles verder zou kunnen
ontwikkelen op zowel artistiek als persoonlijk vlak. Aan Theo schreef hij hierover: ‘[…]Na verloop
van tijd verandert je blik, je kijkt meer op z’n Japans, je ondergaat kleur anders. Ik ben er dan ook van
overtuigd dat mijn persoonlijkheid zich zal ontwikkelen als ik hier lange tijd blijf’[620]. 230
Van Gogh zag in Arles aldus Japan. Van Goghs verwerping van de industrialisatie en
urbanisatie van het hectische Parijs ten faveure van het platteland, dat meer in contact stond met de
natuur, bracht ook een nieuwe reeks motieven en stijl met zich mee.231
Bloeiende boomgaarden en bloesembomen waren zowel bij de impressionisten als in de
Japanse prentkunst een geliefd motief. Van Gogh sloeg dezelfde weg in als zijn voorgangers. Vanaf
maart tot april wist van Gogh deze bloeiende boomgaarden net buiten Arles wel in drie tekeningen
en vijftien schilderijen vast te leggen op zijn doek.232 Arles en zijn bloeiende boomgaarden sloten zo
goed aan bij zijn Japanse visie, dat voorbeelden overbodig waren. Zoals Van Gogh zelf al schreef:
‘Voor mijzelf, heb ik Japanse prenten hier niet nodig, omdat ik altijd tegen mijzelf zeg dat ik hier in
Japan ben. Dat ik derhalve alleen maar mijn ogen hoef open te doen en te schilderen wat in mijn
onmiddellijke omgeving indruk op me maakt’ [678].233
Met een Japanse blik gaf Van Gogh zijn onmiddellijke omgeving weer, zoals te zien is in zijn
Perenboompje in bloei uit 1888 (afb.57). Het bloeiende perenboompje, in close-up weergegeven,
bestrijkt haast de gehele compositie. De stijl waarin de witte bloesems zijn weergegeven lijkt op de
bloesems van Van Goghs Japonaiserie naar Hiroshige. Op de blauwe lucht na, die in een enkel
kleurvlak wordt weergegeven, is het palet impressionistisch van toon. De meerkleurige korte haaltjes
verf brengen een bijzondere levendigheid in het werk. Japan komt vooral terug in het motief,
lentebloesems waren immers een graag weergegeven onderwerp. Stilistisch kan men Japan
terugvinden in het hoge gezichtspunt en de manier waarop het boompje op de voorgrond is
geplaatst.234 De duidelijke omlijning van de boom kan daarnaast duiden op de zwarte contouren van
de Japanse houtsneden, een facet dat echter ook in het cloisonnisme sterk vertegenwoordigd werd.
De bewering in Van Goghs brief dat hij geen Japanse prenten meer nodig zou hebben, lijkt
229

http://vangoghletters.org/ (geraadpleegd op 25-11-2016) brief 587, aan Émile Bernard in maart 1888. “le
pays me parait aussi beau que le Japon pour la limpidité de l’atmosphère et les effets de couleur gaie. Les eaux
font des taches d’un bel émeraude et d’un riche bleu dans les paysages ainsi que nous le voyons dans les
crépons.“
230
http://vangoghletters.org/ (geraadpleegd op 25-11-2016), brief 620 aan Theo van Gogh, juni 1888.” […]Au
bout de quelque temps la vue change, on voit avec un œil plus Japonais, on sent autrement la couleur. Aussi aije la conviction que justement par un long séjour ici je dégagerai ma personnalité.”
231
Childs 2001, p. 113 en 116.
232
Vellekoop en Zwikker 2007, p. 56 en 61
233
http://vangoghletters.org/ (geraadpleegd op 25-11-2016), brief 678 aan Willemien van Gogh, september
1888. “Pour moi ici je n’ai pas besoin de Japonaiseries car je me dis toujours qu’ici je suis au Japon. Que
conséquemment je n’ai qu’à ouvrir les yeux et à peindre droit devant moi ce qui me fait de l’effet.”
234
http://www.vangoghmuseum.nl/ (geraadpleegd op 25-11-2016)

47 | P a g i n a

men in sommige gevallen met een korreltje zout te mogen nemen. Een aantal schilderijen in zijn
boomgaardenserie, waaronder Perenboompje in bloei lijkt qua compositie sterk overeen te komen
met Hiroshige’s prent De buitenwijken van Koshigaya in de provincie Musashi uit 1858, een prent die
tevens in de collectie van Van Gogh te vinden is (afb.58). 235 Uit dezelfde boomgaardenserie komt
ook De roze boomgaard (afb.59). Hoewel de Japanse stijl moeilijk terug te vinden is, gaat het echter
om de wijze waarop Van Gogh dit schilderij wilde presenteren, namelijk als een drieluik. Deze
presentatietactiek was een facet dat hij had overgenomen van de Japanse prentkunst.236 Dit
beperkte zich niet alleen tot het medium van de schilderkunst. Zo schreef hij aan Theo: ‘ Weet je wat
we met die tekeningen moesten doen? Er albums van maken van zes of tien of twaalf, zoals die
albums met originele tekeningen. Ik heb veel zin om zo’n album te maken voor Gauguin en een voor
Bernard. Want die zullen nog beter worden, de tekeningen’[615].237
Het Japanse stilistische kenmerk van spontane afsnijding en het plaatsen van een uitvergroot
motief in het midden van het doek was Van Gogh ook niet onbekend. Dit valt te zien in De zaaier
(afb.60)en in De voren (afb.61), beide uit 1888. In De zaaier, waar meerdere versies van gemaakt zijn,
geeft Van Gogh een gebukte man weer die zaad uitstrooit over zijn land. Hij wordt geflankeerd door
een uitvergrote diagonale boom, die bij zijn gebladerte wordt afgesneden. Achter deze boom
ontvouwt zich langzaam het landschap met ondergaande gele zon. Van Gogh had zijn werk sterk
geabstraheerd, zo wordt het gezicht van de zaaier slechts aangegeven door een donker ovaal. De
grote kleurvlakken verlenen het werk een zekere platheid. De pasteuze applicatie van verf in
combinatie met Van Goghs wervelende borstelstreken lijken deze vlakheid echter gedeeltelijk teniet
te doen. De plaatsing van een afgesneden boomstam op de voorgrond lijkt overgenomen te zijn van
de Japanse houtsneden. Dit specifieke stijlelement is terug te traceren naar de Akita Ranga en de
kachō-sansui waarbij bloemen en vogels met landschap werden gecombineerd (afb.62).238 Men
moet echter in acht nemen, dat in de periode van De zaaier ook symbolist Paul Gauguin op bezoek
was bij Van Gogh in Arles. Gauguins Visioen na de preek uit 1888 maakt gebruik van dezelfde
diagonale boom die bij zijn takken wordt afgesneden (afb.63). Indien zijn werk een reactie was op dat
van Gauguin dan kan de boomstam in De zaaier nog steeds Japans genoemd worden. Gauguin had
namelijk in zijn Visioen na de preek gebruik gemaakt van Japanse motieven. Zo waren zijn
worstelende bijbelfiguren gebaseerd op tekeningen uit Hokusai’s schetsboek en werd ook zijn
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diagonale boomstam gehaald uit de Japanse trukendoos (afb. 64).239 Diverse Japanse bronnen, van
Hokusai tot illustraties uit Siegfried Bing’s Le Japon artistique, werden geestdriftig geadapteerd door
Gauguin om zijn nieuwe stijl te verwezenlijken.240 Of deze afgesneden boom nu direct van de
Japanse houtsnede of indirect via Gauguin in De zaaier terecht is gekomen, is achteraf niet van
belang. De Japanse stijl was er in ieder geval.
In De voren uit 1888 gaat de aandacht bijna alleen uit naar de afgesneden taxusboom. De
boom is minder gestileerd weergegeven dan de boom in De zaaier en blokkeert gedeeltelijk het zicht
op de geploegde akker. Van Gogh lijkt hier overeen te komen met zijn voorbeeld Hokusai. Deze liet in
zijn eerder genoemde prent Mishima bergpas in de provincie Kai eveneens het daadwerkelijke
onderwerp achter een boom schuilgaan.241 Maar waar Hokusai de lucht vrij spel gaf, koos Van Gogh
ervoor om de horizon hoger te plaatsen. Opmerkelijk is dat deze innovatie, net als bij de boom in De
zaaier, precies optrad toen Gauguin hem met een bezoekje vereerde in het gele huis. In Gauguins De
blauwe bomen uit 1888 komt namelijk eveneens deze afsnijding in combinatie met een hoge horizon
terug (afb.65).242
Een ander werk waarin de Japanse prentkunst naar voren komt is Van Goghs Veld met irissen
bij Arles uit 1888 (afb.66). Van Gogh plaatste talloze blauwe irissen diagonaal aan de voorzijde.
Achter deze bloemen ontwaart men een groot veld met gele boterbloemetjes, in de verte ziet men
een rij bomen en verschijnt langzaamaan de stad. Van Gogh schreef over dit werk aan zijn broer
Theo: ‘Een klein dorpje omgeven door het platteland dat in zijn geheel wordt bedekt door geel en
paarse bloemen. Weet je, het is net een Japanse droom’[609].243
Maar waarin was dit bloemenveld Japans te noemen? Het miste nu eenmaal de radicale
afsnijdingen, die Van Goghs vorige werken typeerden. Met name de diagonaal waarin de irissen
waren geplaatst was belangrijk. Hoewel de diagonaal ook kon worden verkregen door het gebruik
van een perspectiefraam, waren scherpe diagonalen tevens een duidelijk Japans kenmerk in de
prentkunst. Daarnaast was het inzoomen op details in de voorgrond, zoals Van Gogh zijn irissen
weergaf, eveneens een Japans element.244 De iris was bovendien een geliefd motief in de Japanse
prentkunst. Deze bloem stond namelijk symbool voor succes en werd verbonden met de maand
mei.245 Dat Van Gogh juist de iris afbeeldde kan te maken hebben gehad met het feit dat hij diverse
Japanse prenten bezat in zijn collectie met ditzelfde bloemenmotief.
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Rond juni reisde Van Gogh af naar het vissersdorpje Saintes-Marie-de-la-mer. De
vissersboten, die op het strand zijn afgemeerd, gaf hij meerdere malen weer. Ik wil graag een
bepaalde compositie van deze vissersboten behandelen, die van Gogh in drie verschillende media
had afgebeeld. De tekening, aquarel en olieverfschilderij werden alle drie vervaardigd in 1888 en
dragen dezelfde titel, Vissersboten op het strand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer. In de tekening
gaat de aandacht uit naar de vier bootjes, die achter elkaar liggen afgemeerd op het lege strand
(afb.67). De uiterst gedetailleerde bootjes bestrijken haast de gehele compositie waardoor de mast
van de voorste boot aan de bovenzijde werd afgesneden. Het strand, met stippen ingevuld, lijkt een
subtiele verwijzing te zijn naar de Japanse tekenkunst waarbij men eveneens gebruik maakte van
punten en korte streepjes om het werk vorm te geven.246 Met zijn tweedimensionaliteit, afsnijding,
gedefinieerde contouren en heldere compositie gelijkt deze tekening haast op een Japanse
houtsnede. De functie van deze tekening lijkt echter verder te gaan dan een mooi plaatje, het is de
voorbode van iets groters. Dit wordt al geïmpliceerd door de woorden die op willekeurige plaatsen,
zoals op de voorsteven en zijkant van de boot, staan geschreven. Woorden als rouge, blanc en bleu
geven het uitgedachte kleurenschema aan van zijn volgende stap, de aquarel (afb.68).
De compositie van de aquarel komt op enkele details na exact overeen met zijn voorloper, de
tekening. Ook hier is de mast afgesneden en zijn de bomen sterk omlijnd. De stippen waarmee
voorheen het strand werd weergegeven maakten echter plaats voor een grotendeels fel
complementair kleurcontrast. Naast de primaire en secundaire kleuren zijn alleen het zwart en wit
nog vertegenwoordigd in de aquarel. Grote heldere kleurvlakken die in toom worden gehouden door
de zwarte omtreklijnen domineren de compositie. Het platte vlak regeert en schaduwen ontbreken,
de technieken uit de Japanse prentkunst worden uitbundig geëtaleerd.247
Met zijn rietpentekening en aquarel bereidde Van Gogh zich voor op zijn eindproduct, het
olieverfschilderij (afb.69). Het schilderij toont dezelfde tweedimensionale bootjes, maar nu op een
kleinere schaal en zonder afsnijding. Het felle kleurschema van Van Goghs aquarel komt op een
gelijksoortige wijze terug in de bootjes. Tevens zijn er een aantal varende bootjes toegevoegd aan de
rechterzijde van de compositie. Het landschap echter, wijkt qua kleurenschema sterk af van zijn
voorlopers en maakt juist gebruik van zachte lichtblauw en lichtgele tinten. Van Goghs naturalistische
weergave van de schuimende golven die zachtjes op het strand rollen, staan stilistisch ver verwijderd
van zijn geabstraheerde bootjes.248 Ik zie dit werk als een bevestiging dat Van Gogh zich niet enkel
liet leiden door Japanse stijlinnovaties. Hij experimenteerde met de stijl, zoals zijn tekening en
aquarel laten zien om vervolgens eclectisch te werk te gaan. Hij gebruikte alleen de elementen die
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hem bevielen om tot een unieke vormgeving in zijn schilderij te komen.
Een markant voorbeeld van de stijlverandering die van Gogh de laatste jaren onderging is Les
Alyscamp uit 1888 (afb.70). Deze populierenlaan in Zuidoost Arles stond bekend om zijn stenen
banken en oude sarcofagen, overblijfselen van de gallo-romaanse begraafplaats. Hij heeft van dit
onderwerp vier doeken gemaakt, een daarvan is Les Alyscamp. Van al deze doeken is deze versie van
zijn Alyscamp het meest gestileerd. In vogelperspectief toonde Van Gogh een aantal gestileerde
wandelaars die flaneren over deze geabstraheerde bomenlaan. De sarcofagen die staan opgesteld
naast de rij bomen markeren de plaats, dit is Alyscamp. Deze rij populieren had Van Gogh bij het
gebladerte ruw afgesneden en in de compositie langs twee diagonalen geplaatst. Heldere kleuren
domineren en van schaduw is geen enkel spoor. Ook Van Goghs palet veranderde, de voormalige
dikke verftextuur maakte plaatst voor een gladde verfapplicatie.249 Door zijn compositie in heldere
kleurvlakken weer te geven, de horizon weg te laten en gebruik te maken van afsnijding en een
scherpe diagonaal lijkt dit werk een culminatiepunt van al de Japanse vaardigheden die Van Gogh de
voorgaande jaren heeft verworven.250
Door in zijn werk de nadruk te leggen op de platheid van het vlak in combinatie met een
opmerkelijk perspectief, lijkt Van Gogh ukiyo-e kunstenaars als Hokusai en Hiroshige op de voet te
volgen. Dat Van Gogh ineens het roer omgooide om al deze Japanse technieken op dat moment in
één werk te demonstreren, kan echter niet in zijn geheel verklaard worden door zijn voorliefde voor
de Japanse prentkunst. De komst en invloed van Gauguin in Arles lijkt Van Goghs durf om radicaal te
stileren te hebben geprikkeld. Les Alyscamp, dat samen met een andere versie van dit tafereel een
tweeluik moest vormen, liet Van Gogh maar al te graag zien aan zijn gewaardeerde vriend. In een
brief aan Theo lijkt Van Gogh erg in zijn nopjes te zijn dat deze twee werken werden geapprecieerd
door de kunstenaar.251 De uitwerking van Gauguin op Van Gogh mag niet onderschat worden. De
steeds meer gestileerde penseelstreek die Van Gogh gebruikte voor zijn compositie leek inderdaad
een reactie te zijn op Gauguins werkwijze.252 De aanwezigheid van Gauguin resulteerde er zelfs in
dat bepaalde artistieke overtuigingen tijdelijk het onderspit moesten delven. Van Gogh, protagonist
van een nieuwe benadering voor een kunst die naar de realiteit werd geschilderd, stond namelijk
lijnrecht tegenover de visie van zijn vrienden Gauguin en Bernard, die juist wilden werken vanuit de
herinnering en verbeelding. Met de komst van Gauguin, lijkt Van Gogh zijn stellingname te temperen.
Hij besluit Gauguins werkwijze in een aantal werken zelfs na te volgen. Bij uitermate gestileerde
werken als de Roman lezende vrouw uit 1888, blijft het dus een mogelijkheid dat deze abstrahering is
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ontsproten uit pure verbeelding (afb.71).253 Laatstgenoemde lijkt gestaafd te worden door Van
Goghs brief aan zijn broer Theo: ‘Daarna een brief van een roman lezende vrouw in een soortgelijke
bibliotheek als La Lecture Française. Een geheel groene vrouw. Gauguin geeft me de moed om te
verbeelden en de zaken van de verbeelding nemen inderdaad een meer mysterieus karakter aan’
[719].254
Het experimenteren met aspecten van elkanders stijl in het gele huis ging gepaard met
talrijke discussies, hun verschillende esthetische visies botsten regelmatig met elkaar. De
kunstenaars stonden echter wel op een lijn als het ging om de Japanse kunst, een kunst die door
beiden als uitermate waardevol werd beschouwd.255

§ 8.3. Van Goghs idealisme en zijn Japanse Utopia.

De voorzichtige stappen die Van Gogh in Parijs had genomen met het creëren van een utopie
rondom Japan kwam tot volgroeiing in Arles. Zijn reis naar dit Zuid Franse dorpje getuigde er des te
meer van dat Arles voor Van Gogh het Japan van Europa was. In zijn brief aan Gauguin verhaalde hij
over deze reis: ‘De gevoelens die ik had tijdens de reis van Parijs naar Arles de afgelopen winter staan
nog steeds in mijn geheugen gegrift. Hoe ik maar naar buiten keek om te zien ‘’of het al Japans was’’!
Kinderlijk, is het niet?’ [706].256 Van Goghs eerste indruk van het dorpje onthulde dat hij niet lang
hoefde te wachten op zijn geliefde Japan in Arles: ‘En het besneeuwde landschap met de witte
bergtoppen die afsteken tegen een lucht zo helder als sneeuw waren net zoals de
winterlandschappen die de Japanners hebben gemaakt’[577].257
Van Gogh had zich een bepaald beeld geschetst van Japan. Zo was Japan een fabelachtige
plaats met een tijdloze en traditionele kunst. De Japanse decoratie werd als simpel en steevast als
harmonieus ervaren. De kunst en de ziel konden in Japan goed gedijen en mens en natuur waren hier
perfect in balans. De Japanse kunstenaars waren volgens Van Gogh nog meer een met de natuur dan
253
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hun westerse moderne tijdgenoten.258 Daarnaast zag hij de Japanse kunstenaars als verheven
filosofen. Maar hoe kwam Van Gogh aan dit idealisme en deze utopie? Een aantal factoren heeft
hieraan bijgedragen.
Ten eerste was zijn contact met Siegfried Bing van belang. Naast een fervent handelaar in
Japanse kunst was Bing eveneens een kunsthistoricus, gespecialiseerd in Japanse kunst. In Le Japon
Artistique werden meerdere artikelen van hem geplaatst over de Japanse kunst. Zo ontstond bij van
Gogh het idee dat de Japanners een grotere eenheid voelen met de natuur.259 Bing gaf diverse
beschrijvingen over de identiteit van de Japanse kunstenaar, die als een soort kunstfilosoof
harmonieus samenleefde met de natuur.260
Ten tweede was de literatuur uit die tijd belangrijk voor zijn kennisvorming omtrent dit lang
geïsoleerde land. Japan werd niet alleen geïdealiseerd door Van Gogh. Diverse literatuur die over
Japan was geschreven, was immers ook vaak idealistisch van aard en strookte niet met de realiteit.
Zo richtte de Japonistische literatuur zich voornamelijk op de traditionele Japanse cultuur. De snelle
industrialisatie van Japan en diens toenemende handel met het Westen werd voor het gemak
achterwege gelaten. Door de Franse auteurs ontstond aldus een verwrongen visie van Japan als
tijdloos puur land, een land voor het modernisme zijn intrede deed. Hun noties over Japan vormden
dan ook de perfecte tegenhanger voor hun misnoegen over de stedelijke modernisatie.261 De roman
Madame Chrysanthème uit 1888 door Pierre Loti schijnt zeer geliefd te zijn geweest bij Van Gogh. Uit
zijn brieven blijkt dat Van Gogh in ieder geval sinds juni al bekend was met deze exotische roman.262
Loti baseerde zijn boek op zijn ervaringen in Japan en vertelde het verhaal over een Franse officier
die naar Japan gaat en daar een Japanse vrouw huwt. Vooral de anekdotische schrijfwijze leek Van
Gogh erg aan te spreken.263 Deze roman gaf echter een vertekend beeld weer van de realiteit door
onder andere de hevige stereotypering en een racistische ondertoon. Diverse observaties over het
Japanse volk in Loti’s Madame Chrysanthème verschenen in Van Goghs brieven en wakkerden
langzaam zijn idealistische visie aan. In zijn brief naar Theo schreef hij: ‘Heb je Madame
Chrysanthème al gelezen? Het gaf mij veel stof tot nadenken, dat de echte Japanners niets aan de
wand hebben. De omschrijving van het klooster en de pagode waar er helemaal niets is (de
tekeningen en curiosa zijn in lades verborgen). Ah, dus zo moet men kijken naar een Japonaiserie- in
een mooie heldere kamer, helemaal kaal, met uitzicht op het landschap’ [639].264
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Deze roman lijkt Van Goghs reeds geformuleerde opvatting te sterken dat de Japanse kunst
gelijk zou staan aan eenvoud en simplificatie.265 Het esthetische ideaal rondom Japan lijkt Van Gogh
dus deels te construeren vanuit de Franse literatuur.
Dat Van Gogh zijn onderwerpen vaak haalde uit de literatuur is goed te zien in zijn La
mousmé uit 1888 (afb.72). Centraal in de compositie zit een jong tienermeisje, en trois quart
weergegeven, op een brede stoel. Haar kapsel is opgestoken in een knotje dat bijeen wordt
gehouden door een felrode strik. Doordat de achtergrond in een rustig zeegroen is weergegeven eist
haar decoratieve rood-blauwe jurkje met oranje stippen de meeste aandacht op. Op haar schoot rust
een takje met witte bloemen, de oleander. Waarom wordt er een link gelegd tussen Japan en dit
jonge meisje uit Arles? Van Gogh schreef in een brief aan Theo: Welnu, als je weet wat een
‘’mousmé’’ is (dit zal duidelijk worden nadat je Loti’s Madame Chrysanthème hebt gelezen), ik heb er
net een geschilderd […] Een mousmé is een Japans meisje- Provençaals in dit geval-van twaalf tot
veertien jaar oud’[650].266
Van Gogh versmolt in dit portret het provinciaalse regionalisme dat het meisje uit Arles
belichaamde met de exotische beelden die Loti’s roman evoceerde over de Japanse mousmé. Het
meisje uit Arles heeft haar identiteit moeten inruilen voor een type. Ze werd een Japanse mousmé,
voor Van Gogh het symbool van vrouwelijke onschuld en jeugdigheid. De oleander, voor Van Gogh
het symbool van de liefde, verwees door de positionering op haar schoot ook naar de opbloeiende
seksualiteit van het meisje. Het meisje uit Arles schijnt volgens Tsukasa Kōdera eveneens gefungeerd
te hebben als model voor de Deense schilder Christian Mourier-Petersen. Van Gogh geeft het meisje
echter anders weer dan zijn voorganger en voorziet haar van een tuitende mond en vollere
wangen.267
Deze fysieke aanpassingen kunnen te liëren zijn aan de stereotypische beschrijving die Loti in
zijn roman gaf over de mousmé. Loti’s omschreef de mousmé als een verlegen, bescheiden, maar
vooral onderdanige jonge vrouw met een ’Charmant pruilmondje’. Verder verhaalde Loti over de
karakteristieken in het uiterlijk van de mousmé; ‘[…] dikke bleke wangetjes, ronde, opgebolde, half
geopende lippen. Deze kleine Japanners zijn desalniettemin knap, zowel in hun lach als in hun
kinderlijkheid.’ Deze tegen de borst stotende raciale stereotypische beschrijving van Loti werd niet in
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zijn geheel door Van Gogh overgenomen. Hoewel de mond en bolle wangen op een lijn staan met
Loti’s roman, mist Van Goghs mousmé de typerende bescheidenheid en kinderlijkheid. Van Goghs
mousmé is juist zelfbewust, een eigenschap die bij de stereotypes van Loti ontbreekt.268 Loti’s roman
schijnt volgens Wouter van Veen naast een dubieus reisverslag ook een meer macabere ondertoon
te hebben. Het boek lijkt namelijk eveneens te fungeren als gids voor het westers seksueel toerisme
en het verlangen om een tienermeisje, mousmé, aan de haak te slaan tijdens een tussenstop in het
Oosten. Dit aspect heeft ertoe geleid dat Van Goghs Mousmé vaak een erotische interpretatie krijgt
toegedicht.269 De oleander, die voor Van Gogh beladen was met symboliek, stond volgens Kōdera
voor zijn Japanse utopie. Hoe Van Gogh het motief van de bloem koppelde aan zijn utopische visie
van Japan is echter onduidelijk. Wel is bekend dat Van Gogh het idee had om de ingang van het gele
huis te versieren met deze mooie witte bloemen. Het huis dat symbool stond voor zijn idealisme.270
Een derde element dat Van Goghs idealisme en utopie vorm gaf was het primitivisme. Aan
het eind van de negentiende eeuw werd het primitieve door kunstenaars vaak gezien als een term
die het onderscheid maakte tussen de beschaafde westerse maatschappij en culturen die minder
beschaafd werden geacht. Deze onbeschaafde culturen konden variëren van Java en Afrika tot het
Franse plattelandsdorpje Pont-Aven. Deze culturen stonden volgens de kunstenaars dichter bij de
natuur. De ‘primitieve culturen’ bezaten een zekere puurheid en authenticiteit en vormden een
tegenhanger voor de uiterst kunstmatige en decadente stadscultuur van de bourgeoisie, een cultuur
waarmee veel moderne kunstenaars juist wilden breken.271 Kunstenaars die deze primitivistische
traditie voorstonden, zoals Gauguin, richtten zich vooral op de verheven boeren- en volkscultuur en
op de culturen van niet westerse landen. Deze brachten meer inheemse en pure artistieke vormen
met zich mee. Belangrijke thema’s waren de gewoontes, riten en cultuur van deze primitieve regio’s
en landen. Deze werden vaak gecombineerd in de schilderijen met de religieuze vroomheid van diens
inwoners. Een veelvoorkomend motief was de afbeelding van vrouwen en boerinnen in regionale
klederdracht. Deze vrouwen stonden volgens de kunstenaars dichter bij de natuur, symboliseerden
vruchtbaarheid en het simpele landelijke leven en vormden zo een archetype voor de primitivistische
kunst. Al snel ontstond er dus een migratiestroom van moderne kunstenaars die het stadsleven
verruilden voor landen en streken waarin zij dachten deze primitieve culturen te kunnen vinden. Het
idee van een pure primitivistische cultuur was echter een luchtkasteel. Het dicht bij de natuur
staande Pont-Aven waar onder andere Gauguin vertoefde, was inmiddels vrij modern en een
toeristische trefplaats.272
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Ook Japan werd door Van Gogh gekoppeld aan een serie droombeelden. Van Goghs blik op
Japan werd gekleurd door een primitivistische en religieuze visie. Van Gogh leek zijn utopie over
Japan te versmelten met ideeën die naar voren werden gebracht in het artikel over Lev Tolstoy door
Anatole Leroy-Beaulieu.273 Tolstoy wilde een ‘terugkeer naar de natuur’ en ‘om gelukkig te zijn
hoefde de mens slechts afstand te doen van de kunstmatige behoeften van de maatschappij’. Dit
concept leek bij Van Gogh een gevoelige snaar te raken, in dezelfde brief waarin Van Gogh het artikel
van Leroy-Beaulieu besprak, legde hij tevens een link met de Japanse kunstenaar. Zo schreef Van
Gogh: ‘Als we de Japanse kunst bestuderen, dan zien we een man, vanzelfsprekend wijs en een
filosoof, die zijn tijd besteed-aan wat?- De afstand bestuderen van de aarde naar de maan?-nee; Het
bestuderen van de politiek van Bismarck?-nee, hij bestudeert een enkele grasspriet‘ en ‘[…] is het
haast geen nieuwe religie die de Japanners ons leren, zij die eenvoudig zijn en zelf in de natuur leven
alsof het bloemen waren? En we kunnen geen Japanse kunst bestuderen, lijkt me, zonder vrolijker en
opgewekter te worden, en het doet ons terugkeren naar de natuur, ondanks onze opleiding en ons
werk in een wereld vol conventies’ [686].274
De primitivistische visie van een terugkeer naar de natuur, naar een wereld zonder
conventies, leek te culmineren in Van Goghs idee over de filosofische Japanse kunstenaar die op een
haast sacrale manier één met de natuur was.275 De primitivistische kijk op Japan was echter niet
uniek. Volgens Elisa Everett werd Japan door critici als Louis Gonse en Gustave Geffroy eveneens als
primitief bestempeld.276 Maar door te kijken naar Japan met een eurocentrische blik, werd dit land
door velen beschouwd als een traditionele en stilstaande cultuur. Een cultuur die veraf stond van de
‘beschaving’ van de westerse maatschappij. Opmerkelijk, omdat in deze periode Japan een snelle
industrialisatie en modernisering onderging.277 Het westerse geïdealiseerde concept van een
primitivistisch Japan bleek net zo te zijn als de verheerlijking van het rurale Pont-Aven, het was
slechts een façade.
Het primitivisme kan ook Van Goghs relatie tussen Arles en Japan verklaren. Hij moest
namelijk zijn keuze voor Arles artistiek kunnen legitimeren tegenover zijn kunstenaarsvrienden.
Moderne kunstenaars als Bernard en Gauguin zochten de primitieve streken van Bretagne op om een
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pure cultuur te ervaren die dicht bij de natuur stond. Doordat Van Gogh de landschappen in Arles als
een zuiver en onbedorven Japan schilderde kon hij de keuze voor dit dorp aan hen rechtvaardigen.
Daarnaast zou zijn ‘zuidelijke Japan’ eveneens als stimulus kunnen dienen voor Gauguin en Bernard
om zich later bij hem in Arles te gaan voegen.278
Van Goghs primitivistische visie op Japan verschilde echter wel met het primitivisme dat zijn
collega’s Bernard en Gauguin voor ogen hadden. Een goed voorbeeld hiervan is Van Goghs
Zelfportret als bonze uit 1888 (afb.73). Dit zelfportret maakte deel uit van een uitwisseling aan
kunstwerken tussen Van Gogh, Bernard en Gauguin. Het Zelfportret als bonze was bedoeld voor
Gauguin. Van Gogh heeft in dit zelfportret zichzelf weergegeven in een bruin simpel pak tegen een
zeegroene achtergrond. Zijn fysionomie is opmerkelijk. Van Gogh, en trois quart weergegeven, is
afgebeeld met een knokige kaalgeschoren schedel. Zijn ogen die vervormd zijn tot spleetjes in
combinatie met de scherpe gelaatstrekken en ingevallen wangen geven een merkwaardig beeld van
de Nederlandse schilder. Wederom valt het opmerkelijke portret te verklaren door middel van de
roman Madame Chrysanthème en uit Van Goghs correspondentie.279 Aan zijn broer Theo schreef hij
over dit werk: ‘Ik schreef in mijn antwoord op Gauguins brief dat als het mij ook was toegestaan om
mijn persoonlijkheid te verrijken in een portret, door te proberen in mijn portret niet alleen mijzelf
maar ook een impressionist in het algemeen te laten zien, ik had dit portret voorgesteld als een
bonze, een eenvoudige aanbidder van de eeuwige Boeddha’ en ’Ik heb voorzichtig de ogen wat
schuin laten staan op de Japanse manier’ [697].280
Van Gogh had bewust zijn identiteit en karakteristieken laten overeenkomen met die van een
bonze, een Japanse monnik. Deze boeddhistische monniken leefden bescheiden en hadden afstand
genomen van de seculiere wereld.281 Het idee van de bonze werd hevig beïnvloed door de Franse
literatuur. Beschrijvingen van deze bonzes kon men destijds vinden in boeken als Promenades
Japonaises van Emile Guimet en Félix Régamey uit 1878 en Madame Chrysanthème. Beide verhalen
over de kaalgeschoren hoofden van de bonze. Het ideaal van de bonze kwam niet alleen in tekst
terug maar ook in beeld. In Félix Régamey’s Japan in art and Industry uit 1878 is een illustratie van
een kaalgeschoren bonze met ingevallen gezicht weergegeven (afb.74). Een vergelijking tussen de
gelaatstrekken van Régamey’s bonze en Van Goghs zelfportret is snel gemaakt.282 Opmerkelijk
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genoeg lijkt de bonze uit Loti’s roman meer te zijn dan slechts ‘Een eenvoudige aanbidder van de
eeuwige Boeddha’. Bonzes werden door Loti namelijk ook omschreven als grote liefhebbers van
alcohol en het vrouwelijk schoon.283 Hoewel deze uiteenlopende eigenschappen elkaar niet hoeven
uit te sluiten, lijkt Van Gogh er toch voor te kiezen om juist de spirituele kant van deze Japanse
monnik te benadrukken in zijn werk. Dit kan misschien samenhangen met het feit dat in dezelfde
periode dat hij Madame Chrysanthème leest, hij ook een artikel over Aziatisch boeddhisme onder
ogen krijgt dat deze religie een beter imago meegeeft dan Loti’s beschrijving.284
Maar waarom koos Van Gogh voor de bonze? Het teruggetrokken en eenvoudige leven van
de bonze strookte met Van Goghs eigen idealen. Alleen met de houding van de bonze was het
haalbaar om de nadruk te leggen op dingen die voor hem van belang waren, de details in de
primitieve natuur.285 De primitivistische visie in Van Goghs Zelfportret als bonze en de uitgewisselde
werken, van Gauguin en Bernard, beide uit 1888, komen echter niet overeen.
Van Gogh had zijn vrienden gevraagd een portret van elkaar te maken, maar beiden
schilderden een zelfportret met de ander op de achtergrond. Gauguin gaf in zijn Zelfportret met
portret van Bernard, (Les misérables) zichzelf en Bernard weer als het hoofdpersonage uit Victor
Hugo’s roman ‘Les misérables’, de verschoppeling Jean Valjean (afb.75). Gauguin schreef aan Van
Gogh dat het portret een werk was dat iedereen symboliseerde, de slachtoffers van de maatschappij.
De kunstzinnige maagdelijkheid werd volgens Gauguin vertegenwoordigd door de kinderlijke
bloemen en het vrouwelijke fond. Bernards Zelfportret met portret van Gauguin was echter veel
behoudender (afb.76). Bernard, afgebeeld met een portret van Gauguin op de achtergrond, miste
echter Gauguins connotaties van de kunstenaar als paria. Toch gaf hij met zijn Japanse prent aan de
onderzijde van de compositie een verwijzing naar het gedeelde ideaal van Japan.286
Maar op welke wijze week Van Goghs primitivisme af van het primitivisme van zijn twee
vrienden? Van Goghs primitivistische Japan toonde eveneens een cultuur die dicht bij de natuur staat.
Dit viel echter niet samen met het idee van een land of streek waar amper beschaving was. Japan
stond juist bekend om de verfijnde en elegante cultuur.287 Daarnaast getuigde ook het onderwerp
van de bonze als een kritische noot op Gauguins zelfportret. Hoewel beiden een primitieve
zuiverheid ambieerden, was Van Gogh het niet eens met de kunstenaar als een verstoteling. De
Japanse bonze leefde nu eenmaal in een gemeenschap. Het idee van zowel de uitwisseling van
werken onder kunstenaars als het idee dat de Japanse kunstenaar in een gemeenschap leefde komt
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naar voren in Van Goghs brief aan Bernard: ‘Voor een lange tijd heeft het me geroerd dat de Japanse
kunstenaars vaak hun werk onderling uitwisselden. Dit bewijst dat ze elkaar mochten en bij elkaar
bleven, dat er een zekere harmonie was onderling en dat ze inderdaad een broederlijk leven leiden,
op een natuurlijke manier en niet te midden van bedrog. Des temeer wij in dat opzicht op hen gaan
lijken, des te beter zal het voor ons zijn’[696].288 Deze notie betreffende de goede onderlinge
verhoudingen tussen Japanse kunstenaars en het werk dat met elkaar werd uitgewisseld heeft Van
Gogh vermoedelijk opgedaan uit het boek van Louis Gonse, L’Art japonais (1883). Gonse had immers
vermeld dat het niet ongebruikelijk was onder de Japanse kunstenaarsgemeenschap om kleine
houtsneden, surimono’s, uit te wisselen met Nieuwjaar.289
Van Gogh wilde dus een gemeenschap nabootsen die parallel was aan het broederlijke leven
van de Japanse kunstenaars. Deze gemeenschap moest uiteindelijk gerealiseerd worden in zijn gele
huis te Arles.290
Begin mei huurde Van Gogh een leegstaand half huis, hij gebruikte dit in eerste instantie
voornamelijk als atelier. In de hoop dat Gauguin en zijn medekunstenaars zich bij hem zouden
voegen besloot hij in augustus deze woning uitbundig te decoreren. Zijn droom was in Arles een
kunstenaarskolonie te vestigen. Van Gogh schreef over dit idee: ‘Ik voorzie dat andere kunstenaars
graag de kleur onder een felle zon willen zien en in een meer Japanse helderheid. Als ik nu precies
aan de ingang van het Zuiden een atelier toevluchtsoord opzet, is dat toch niet zo onnozel’[682].291
Deze droom wilde hij laten uitkomen in het gele huis. 292
Het verlangen van Van Gogh naar een kunstenaarskolonie was gevormd uit twee utopische
idealen: de Barbizon kunstenaarsgemeenschap in Fontainebleau en de authentieke cultuur en natuur
van Japan. Deze twee verschillende utopieën kwamen met elkaar overeen doordat Van Gogh in
beiden een voorbeeld zag van de kunstenaar die dicht bij de natuur stond en een productief leven
leidde in een gemeenschap.293 Wanneer de Japanse kunstenaars als eenvoudige arbeiders in een
broederlijke harmonie konden leven, waarom zou Van Gogh er dan niet in slagen om een
harmonieuze kunstenaarskolonie te stichten in Arles? Een mooie utopie, maar Van Goghs idee was
slechts gebaseerd op een droombeeld. Noch waren Japanse kunstenaars eenvoudige arbeiders, noch
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leefden ze in een broedergemeenschap. Het idee sloot desalniettemin nauw aan bij het
gemeinschaftsideal dat tot uiting kwam bij de Barbizon school, de prerafaëlieten, de nazareners en
zelfs bij kunstenaars in Pont-Aven. Door vriendschappelijk samen te leven zouden problemen met
financiën gespreid worden en de venijnige competitie onderling zou worden vermeden. Dit alles zou
uiteindelijk leiden tot een gelukkig kunstenaar.294
Om Gauguin, die in oktober zou arriveren en de toekomstige kunstenaars een plaats te
bieden in zijn kunstenaarsgemeenschap, moest eerst het gele huis worden gedecoreerd. Een van de
werken die hiervoor zou dienen was De slaapkamer van Vincent uit 1888 (afb.77). In vlakken met
heldere kleur geeft Van Gogh zijn slaapkamer weer. De aandacht in de compositie gaat uit naar het
gele bed. Hierboven hangen twee portretten, van Eugène Boch en Paul Eugène Milliet. Hoewel er
meerdere dingen op te merken zijn aan dit schilderij wil ik me echter richten op de Japanse techniek.
Allereerst liet Van Gogh de schaduw weg in zijn compositie, zoals gebruikelijk is bij Japanse prenten.
Daarnaast vermeldde Van Gogh expliciet in zijn brief [705] aan broer Theo dat zijn gekozen
kleurschema overeenkwam met de vlakke en heldere tinten uit de Japanse prentkunst. De reden
waarom hij voor het Japanse kleurschema koos was, dat de eenvoud van compositie en kleur, rust en
slaap moest impliceren. Door te kijken naar De slaapkamer van Vincent zou de geest tot rust
komen.295
Wederom maakte Van Gogh gebruik van eclecticisme. Een specifiek Japans kleurschema
werd toegepast om de rustgevende functie van het schilderij te bevorderen. Het was niet alleen
maar Japans. Van Gogh vermengde diverse elementen zoals zijn impasto en grove penseelstreken
met elkaar om tot een geheel unieke compositie te komen.
Gauguin arriveerde uiteindelijk in oktober 1888 in Arles om samen met Van Gogh in het gele
huis te schilderen. Stijlen en motieven werden met elkaar uitgewisseld en Van Gogh zag het visioen
van zijn kunstenaarsgemeenschap al voor zijn ogen voltrekken. Gauguin was echter iets minder
enthousiast, hij zat liever in de tropen. De uiteindelijke reden om zich bij Van Gogh in Arles te voegen
had voor Gauguin meer te maken met geldnood.296 Het utopische Arles was in Gauguins ogen niet
het beloofde land, hij zag het eerder als klein en armzalig. Naarmate de tijd vorderde, nam de
spanning tussen de twee kunstenaars toe. Ze waren het amper met elkaar eens en verschilden al
helemaal van mening als het de schilderkunst betrof.297 Twee maanden later eindigde Gauguins
verblijf in Arles en had Van Gogh in een moment van verstandsverbijstering zijn oor afgesneden. Na
Gauguins vertrek stortte Van Goghs Japanse utopie in elkaar. De realiteit deed zijn intrede. Van
Goghs navolging van de Japanse prenten als methode om de moderne kunst verder te brengen was
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als een zeepbel uit elkaar gespat. Vanaf dat moment zou de Japanse prentkunst een minder
belangrijke rol in zijn werk spelen dan in de voorgaande jaren.298
Dat de Japanse utopie als een kaartenhuis ineen was gevallen betekende echter niet dat er
hierna geen sporen meer van Japanse houtsneden waren te ontdekken in Van Goghs oeuvre. In
Saint-Rémy en Auvers maakte hij nog steeds gebruik van technieken als afsnijding en het plaatsen
van motieven op de voorgrond.299 Daarnaast werd het Japanse naturalisme vertegenwoordigd in een
aantal van zijn werken.300 Van Goghs voorliefde voor Japanse naturalistische werken wordt
beschreven in zijn brief aan Theo: ‘Van Bings reproducties vind ik de tekening van de grasspriet, de
anjers en de Hokusai het meest bewonderenswaardig’[686].301 Van Gogh beschreef hierbij de
reproducties in Le Japon Artistique van Japanse prenten, die een naturalistisch oogmerk hadden. De
reproductie van Hokusai’s Krabben prent in 1888 (afb.78), leek daarnaast een inspiratie te zijn
geweest voor van Gogh om dit onderwerp zelf vast leggen (afb.79).302
Een voorbeeld van Japanse naturalistische invloed in zijn werken na zijn Arlesperiode is te
zien in Van Goghs Grote Nachtpauwoog uit 1889, geschilderd in Saint-Rémy-de-Provence (afb.80).
Deze toont gelijkenissen met de naturalistische compositiestijl in het eerdere vermelde kachō-ga
genre. Ook hier staan vogels, bloemen en insecten centraal. Daarnaast gebruikte van Gogh dezelfde
stijlelementen, die bij het kachō-ga genre voorkomen. Zo werd bij de Grote nachtpauwoog eveneens
de compositie uitvergroot en asymmetrisch in beeld gebracht.303 Van Goghs Japanse utopie mocht
dan wel weggevallen zijn, de technieken beleven bestaan.
Samengevat vormden de idealistische denkbeelden die Van Gogh aan het land van de
rijzende zon verbond zijn utopische visie. Arles was de plaats waar het moest gebeuren. Van Goghs
ideeën voor een betere wereld vielen samen met zijn romantische noties omtrent Japan en Arles was
nou eenmaal Japan voor Van Gogh. Door zijn Japanse visie van Arles te schilderen blies hij zijn utopie
leven in.304
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Hoofdstuk 9: Van Gogh, Hokusai en Hiroshige: Alternatieve
stijlverklaringen
De herkomst van de stilistische kenmerken is soms moeilijk eenduidig te verklaren. In het fin de
siècle werden immers zoveel kunstenaars blootgesteld aan een wirwar van stijlen dat de oorsprong
van die éne verfstreek of afgesneden boomtak wel bij meerdere stromingen kon worden gevonden.
In het kader van de techniek die Van Gogh in zijn latere oeuvre weergeeft, is veelal uitgegaan van
‘Japanse invloed’. Maar zijn er naast de gangbare theorieën over stijlinvloeden in het oeuvre van Van
Gogh, Hokusai en Hiroshige ook andere verklaringen mogelijk?
De punten en arceringen van De vlakte ‘La Crau’ gezien vanaf Montmajour uit 1888 worden
immers vaak gekoppeld aan de vluchtige Japanse penseelstreek. Had Van Gogh immers zelf niet
geschreven dat dit zijn meest Japanse werk ooit was?305 Maar Van Gogh leefde niet in een vacuüm, in
Parijs en Arles kwam hij in aanraking met meerdere stijlen en stromingen. Naast Japanse tekeningen
en prenten was ook het neo-impressionisme in zijn volle hevigheid aanwezig. Van Goghs
experimenten met zowel het impressionisme als neo-impressionisme en diens contact met Paul
Signac kan niemand zijn ontgaan.306 Komen zijn minutieuze stipjes en streepjes dan niet meer
overeen met technieken als het pointillisme en divisionisme? Zouden deze markante Japanse stippen
dan toch een westerse herkomst hebben of is het juist een combinatie van de twee? Al met al, de
herkomst van stijlen blijft lastig te determineren.
Hokusai en Hiroshige wisten in hun ukiyo-e de aandacht van de bezoeker en de westerse
kunstenaars vast te houden door hun onconventionele stijl van weergeven, of men nu door de benen
van een paard uitkeek op een winkelstraat (afb.81) of via een gigantisch houtblok zicht kreeg op de
Fuji berg (afb.82).307 Ook in deze houtsneden zijn diverse alternatieven mogelijk om de stijl te
verklaren.
Hokusai’s Asakusa Honganji tempel in de oostelijke hoofdstad 1830-31 (afb.83) en Hiroshige’s
Nihon brug en Edo brug uit 1857 (afb.84), kunnen misschien een alternatieve verklaring bieden
waarom bepaalde motieven zo werden uitvergroot. Ik wil hier graag een stelling aanhalen van Kirk
Varnedoe, deze stelling heeft betrekking op ongebruikelijke perspectieven. Vergrote voorgronden
waren door middel van de fotografie en de camera obscura al eeuwen bekend in het westen. Of dit
nu een vooropgezet alternatief voor het gangbare renaissance perspectief was of dat dit fenomeen
juist werd ontdekt via de camera obscura is niet relevant. Het feit blijft dat veel kunstenaars besloten
om deze ‘optische ongerechtigheden’ weg te laten uit de definitieve compositie. Er waren echter ook
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kunstenaars die er bewust voor kozen deze vergrote voorgronden te incorporeren in hun werk.308
Een van de theorieën die Varnedoe hiervoor opperde is de ‘topographic accuracy’.309 In
Panaroma van Berlijn vanaf het dak van de Friedrichwerdersche kirche uit 1834 door Eduard Gaertner
speelde het uitvergrote motief van het dak een grote rol (afb.85). Hij gaf het uitzicht vanuit deze
positie weer, omdat dit herkenbare punt de nauwkeurigheid weergaf van het uitzicht, dat zich achter
de kerk ontvouwde.310 Asakusa Honganji tempel in de oostelijke hoofdstad doet naar mijn mening
hetzelfde. Door de bovenkant van de herkenbare tempel Asakusa Honganji te vergroten, kon
getrouwer worden afgebeeld en wist de kijker vanaf welke plaats de Fuji berg werd gezien. Deze
uitvergrote motieven konden immers ter identificatie dienen voor de locatie. Hetzelfde gold voor
Hiroshige’s Nihon brug en Edo brug. Hiroshige ging uit van de kennis van de toeschouwer van de
bijzondere piron die uitsluitend deze brug bekroonde en de mand met vissen, die verwees naar de
bonito’s die juist in dit gedeelte van de stad werden verkocht.311 Deze theorie gaat naar mijn mening
echter niet op voor alle prenten. Als met kijkt naar Hiroshige’s Zeegezicht op Kisarazu, in de Kazusa
provincie) uit 1844-1845, dan geeft de uitvergrote mast op de voorgrond geen enkele indicatie vanuit
welke locatie de Fuji berg werd weergegeven (afb.86). Dat deze te zien is vanuit de Kisarazu haven
wordt alleen vermeld in de inscriptie en niet door het uitvergrote motief.312
Misschien biedt de en-kin methode meer inzicht. Deze verklaring, die naar mijn mening ook
toegepast kan worden op Japanse houtsneden, brengt Yoriko Kobayashi-Sato naar voren, wanneer
hij de werken van Naotake en zijn tijdgenoten bespreekt. Het plaatsen van grote motieven op de
voorgrond kon mogelijk toegeschreven worden aan het feit dat het westerse lijnperspectief werd
vertaald naar de Japanse en-kin techniek. Het westerse perspectief, waarbij de objecten gradueel
kleiner werden naarmate de afstand groter werd, werd alleen door de Japanse kunstenaars
geïnterpreteerd als een verschil tussen grote en kleine motieven, die van elkaar verschilden
naarmate zij dichterbij of verder weg waren. Het middenvlak werd echter door de Japanners
overgeslagen en zo ontstond een merkwaardig perspectief.313 Dit zou een verklaring kunnen zijn,
maar met betrekking tot de houtsnede heb ik hier echter mijn kanttekeningen bij. Hiroshige’s prent
Volle maan bij Takanawa heeft zowel een uitvergrote groep ganzen op de voorgrond als een
duidelijke recessie van grootte naarmate de afstand toeneemt. Dit is zichtbaar in de stalletjes, die
aan de waterkant grenzen en aan de helderheid van detail, die allengs afneemt.314
Een overkoepelende verklaring zou kunnen worden gegeven door te kijken naar het werk van
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Hokusai. In Bestudering van het centraal perspectief uit 1815 (afb.87), zien we dat Hokusai een
zekere mate van westers illusionisme probeert te bereiken door het beeldoppervlak in drie
horizontale en twee verticale elementen op te delen. Hierdoor wordt de indruk gewekt dat de
afstand toch geleidelijk in grootte afneemt zonder een daadwerkelijk verdwijnpunt te gebruiken.
Volgens Inaga Shigemi transformeert Hokusai werken als De grote golf bij Kanagawa op deze manier
door het middenvlak van de drie horizontale gedeeltes weg te laten en bepaalde motieven op de
voorgrond opzettelijk te vergroten.315Het kan dus ook een keuze van de kunstenaar zijn om de
ruimteweergave bewust te manipuleren om zo zijn eigen smaak vorm te geven.
Tenslotte kan de Chinese Shen Nampin school worden gezien als de oorsprong van het
plaatsten van grote motieven op de voorgrond, zoals stenen en planten. De Shen Nampin school, die
bekend stond om zijn naturalistische stijl, was vanaf 1730 bij veel Akita Ranga kunstenaars, onder
wie Naotake, in trek . Ukiyo-e kunstenaars als Hiroshige en Hokusai konden op diverse wijzen met
deze stijl in contact zijn geraakt. Ze namen de stijl wellicht direct van de Nampin school over of
indirect via de Akita Ranga schilders.
Shiba Kōkan kan eventueel ook uitkomst bieden. Kōkan was een trouwe leerling van Sō
Shiseki die de Nampin stijl naar Edo had gebracht. Omdat Hokusai persoonlijk les van Kōkan zou
hebben gehad en zijn werk tevens de inspiratie vormde voor Hokusai’s Lente in Enoshima, is het niet
onaannemelijk dat Hokusai en andere ukiyo-e kunstenaars indirect via Kōkan de kennis hebben
opgedaan over dit aspect van de Nampin school.316
Het vreemde perspectief dat in de Japanse houtsneden voorkwam kan, net als de vergrote
motieven, eventueel ook weer worden herleid naar het Westen. In het hoofdstuk over de relatie
tussen Nederland en Deshima is de Akita Ranga ter sprake gekomen evenals diverse Japanse
publicaties die betrekking hadden op de westerse schilderkunst en techniek. Een bijzondere
publicatie op dit gebied was de Kaitai Shinsho uit 1774. Dit boek was grotendeels gebaseerd op het
Nederlandse boek Ontleedkundige Tafelen uit 1734. De illustratie op de titelpagina van de Kaitai
Shinsho toont echter iets opmerkelijks (afb.88). De kopergravure waarop deze illustratie van Naotake
is gebaseerd, is namelijk gehaald uit een westers anatomieboek geschreven door Juan Valverde de
Hamusco in 1568.317
Deze Japanse illustratie toont Adam en Eva staande in een portaal, dat wordt bekroond met
een gebroken fronton. Terwijl Adam in zijn rechterhand de appel die de zondeval heeft veroorzaakt
toont aan Eva, wijst Eva naar het hoopje botten dat onder hen ligt. Hoewel de symboliek en
overdaad aan decoratie in de prent intrigerend is om te analyseren, gaat het bij dit werk echter om
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het bijzondere perspectief. Naotake gaf deze namelijk weer, net zoals in de originele kopergravure,
als een afwijkende variant van het ‘visgraatperspectief’, een soort axiaal perspectief.318 Naotake
paste het bovenste gedeelte van het portaal aan maar bleef verder trouw aan zijn westerse model.
Naotake had geleerd dat geometrisch perspectief kon vervormen door zijn ervaring met het maken
van megane-e, prenten die bekeken moesten worden via een perspectiefdoos.319 Opmerkelijk is dat
dit axiale perspectief ook weer terug te vinden is een diagram in het persoonlijke schetsboek van
Hokusai.320 De titelpagina in het anatomieboek van Valverde de Hamusco kan op deze wijze bij de
Japanners een vitale rol hebben gespeeld in de kennisoverdracht met betrekking tot de manipulatie
van het perspectief.321 Indien dit juist is, zou het mogelijk kunnen zijn dat de oorsprong van het
vreemde perspectief, waarmee de Japanners zo geroemd worden, misschien toch dichter bij huis
moet worden gezocht dan gedacht.
De vervormingen van het perspectief kunnen echter ook geheel te wijten zijn aan de eerder
genoemde perspectiefdoos, de opticaprent en de nozoki-karakuri, laatstgenoemde is een soort
Japanse variant op de westerse perspectiefdoos. De voorloper van de nozoki-karakuri is vermoedelijk
te vinden in de perspectiefdozen, die destijds werden gefabriceerd in Holland. Zo is bekend dat een
perspectieff-cass in 1646 door de VOC naar Japan was gebracht. Door via een klein gaatje in de dichte
doos te kijken, kon men op een driedimensionale manier de interieurillustraties, die waren bevestigd
aan de binnenkant van de doos, bezichtigen.322 Er waren meerder vormen van deze kijkdozen in
Japan. Het standaard model van de nozoki-karakuri, dat tevens bekend stond als de nozoki-megane,
ontstond tegen het einde van de achttiende eeuw. Uki-e prenten en westerse interieurs leenden zich
perfect om bekeken te worden in dit apparaat. Hoewel het gebruik van spiegels bij vele
perspectiefinstrumenten gebruikelijk was werden de afbeeldingen in de nozoki-karakuri niet
gespiegeld. Deze maakte enkel gebruik van een lens. 323
Ook de opticaprent moest met een speciaal apparaat bekeken worden. Dit gebeurde via een
opticaspiegel, de zorgascoop. De exotische afkomst van instrumenten als de zorgascoop kan men al
af lezen aan de Japanse naam, Oranda megane, ofwel Hollandse kijkglazen. Anders dan bij de nozoki
karakuri werd de afbeelding in een zorgascoop niet alleen via een bolle lens, maar ook via een
spiegel bekeken. Beide apparaten gaven echter een optimale illusie van driedimensionaliteit. De
Japanse bevolking was wel bekend met deze apparaten, die vaak tegen betaling als kermisattractie
aan het publiek werden vertoond. Diverse kleurenhoutsneden met landschappen en beroemde
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plekken in Japan waren gemaakt om via deze apparaten te worden bezichtigd.
Het perspectief dat in interieur- en landschapsprenten werd getoond, werd echter door de
bolle lens en de prent gemanipuleerd en vertekend.324 Volgens veel westerse maatstaven kan dit
een verklaring zijn, waarom het perspectief in Japanse prenten zo vreemd aandoet. Deze houtsneden
moesten namelijk worden gezien via een gelijksoortig apparaat.
Een ander westers instrument dat ik graag wil bespreken is de camera. Technieken die
kenmerkend zijn voor de Japanse prentkunst, zoals uitvergrote motieven, kenmerkende afsnijdingen
en het grotendeels buiten beeld laten van de horizon, komen namelijk ook voor in de fotografie.325
In de jaren dertig van de negentiende eeuw kwam met Louis Daguerre de fotografie in opkomst. Is
het mogelijk dat Van Gogh juist aan deze ontwikkeling zijn beeldrepetoire van afsnijding en
uitvergroting heeft te danken?326
De fotografie krijgt in de westerse kunstgeschiedenis vaak een grote rol toebedeeld als het
gaat om haar impact op de moderne kunst en de impressionisten. De term ‘fotografische visie’, die
de bijzondere wijze omschrijft waarop de camera zijn omgeving vastlegt, wordt vaak gezien als een
factor die invloed had op de impressionisten, zoals Degas.327 De foto kon de realiteit er vreemder
laten uitzien dan deze eigenlijk was. Een onderwerp kon worden afgesneden en door objecten dicht
bij de convexe lens te plaatsen, konden deze groter lijken dan ze in werkelijkheid waren 328 Deze
fotografische visie komt ook voor in veel werken van Degas, waarin hij veelvuldig gebruik maakte van
radicale afsnijding. Maar was deze stijlinnovatie wel geheel te wijten aan het medium fotografie?
De kenmerken, die samenvielen met de term fotografische visie hadden hun oorsprong in de
jaren tachtig in de negentiende eeuw, omdat in deze periode amateurfotografie in opkomst was. Er
zijn echter ook veel werken van Degas voorafgaand aan deze periode die ‘fotografische visie’ tonen.
Opmerkelijk, omdat vóór de amateurfotografie juist de academische normen uit de schilderkunst als
voorbeeld werden genomen bij foto’s. De aandacht voor vervormingen in de fotografie was
aanzienlijk minder.329
Uiteindelijk blijven de meningen verdeeld over de mate waarin fotografie een uitwerking had
op de moderne kunst. Laten we even veronderstellen dat Van Gogh inderdaad deze elementen
direct uit de fotografie of indirect via de impressionisten , heeft overgenomen. Een schilderij dat deze
hypothese zou kunnen ondersteunen is Meisje in een bos uit 1882 waarbij de boomtoppen
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afgesneden werden (afb.89).330 Van Goghs uitgebreide kennismaking met het impressionisme echter,
vond pas plaats tijdens zijn periode in Parijs, waardoor dus de kans dat hij deze stijlinnovatie van
deze stroming heeft overgenomen erg klein is. Dan blijft er nog altijd de optie over dat deze
stijlelementen te maken hadden met de opkomst van de amateurfotografie. In Arles schreef Van
Gogh namelijk aan zijn broer dat met behulp van de schilderkunst en fotografie veel meer
levensechte portretten tot stand zouden kunnen komen.331 Van Gogh leek in zijn brief echter meer te
doelen op de realistische functie van de fotografie die kon worden gebruikt voor de portretkunst,
dan op de spontane afsnijdingen, die de ‘fotografische visie’ kenmerkten. Vroeger beschouwde Van
Gogh de foto zelfs als iets doods, iets puur mechanisch.332 Als Van Gogh dus in zijn vroege periode
een onverschillige houding had tegenover de fotografie lijkt het mij onwaarschijnlijk dat de afsnijding
bij Meisje in een bos op dit moment hieruit al vandaan kwam. De uitwerking van fotografie op Van
Gogh lijkt desalniettemin in een later stadium reeds in Arles aanwezig te zijn. Of de Japanse motieven
van afsnijding en het gebruik van uitvergroting in Van Goghs werk te wijten waren aan het medium
van de fotografie blijft lastig te bepalen en zal voorlopig nog even in nevelen gehuld blijven.
Een ander facet van de Japanse houtsnede is het afsnijden van figuren. Persoonlijk heb ik een
hypothese over het ontstaan hiervan. In de collectie van Van Gogh zijn veel houtsneden, die gebruik
maken van afsnijding van figuren en objecten. Prenten komen voorbij waarin een paraplu of boot
spontaan in tweeën is gehakt. Dit kan op een innovatieve manier van kijken duiden, maar het zou
ook iets anders kunnen betekenen. De meeste houtsneden die gebruik maakten van afsnijding waren
namelijk vaak een deel van een groter geheel. Zo waren velen afkomstig uit een triptiek. Een scene
was zo afgesneden omdat deze in de volgende prent gewoon doorliep. Van Gogh bezat echter vaak
slechts één prent uit een dergelijke reeks.333 Het zou dus kunnen zijn dat veel westerse kunstenaars
abusievelijk hebben gedacht dat dit een nieuwe stijlweergave zou zijn.
Toch had Hiroshige zelfs in triptieken, zoals Avondkoelte en vuurwerk in Ryōgoku in de
Oostelijke Hoofdstad uit 1847-1848, objecten radicaal door midden gesneden zonder deze deel te
laten uitmaken van een groter geheel (afb.90). Eveneens hadden een aantal ukiyo-e artiesten, onder
wie Hokusai en Hiroshige, afsnijdingen toegepast die slechts tot één prent waren beperkt. Het is
misschien mogelijk dat deze kunstenaars, door te kijken naar de afsnijding in prenten van eerdere
diptieken en triptieken, op het idee kwamen deze slechts weer te geven in één enkele prent. Een
nieuwe stijl met opmerkelijke afsnijdingen zou namelijk de aandacht kunnen werven van het publiek
en de potentiële kopers. Als we het afgesneden wagenwiel van Hiroshige’s Ushimachi kwartier in
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Takanawa vergelijken met Speciale tentoonstelling van boeddhistische beelden bij de schrijn van
Tenmangū uit 1849-1853 door Utagawa Kunisada, is een relatie tot het uiterlijk van de afsnijding bij
de wielen bij Kunisada en het wiel van Hiroshige makkelijk te leggen (afb.91).334

Conclusie
Op welke manier openbaarde de culturele wisselwerking tussen Europa en Japan zich in het oeuvre
van Vincent van Gogh en de Japanse houtsneden van Utagawa Hiroshige en Katsushika Hokusai?
Deze vraag heb ik getracht te beantwoorden door diverse Japanse prenten en westerse schilderijen
kritisch te onderzoeken en deze te plaatsten in een historische en culturele context.
Ten eerste, heeft de uitwisseling van Europese ideeën uitwerking gehad op het werk en stijl
van de Japanse ukiyo-e kunstenaars? Het staat vast dat zonder de westerse kennis en prenten, die de
Nederlanders naar Deshima meenamen veel Japanse kunst er heel anders had uitgezien. De op
westerse leest geschoeide Akita Ranga zou niet eens hebben kunnen bestaan zonder deze bron van
westerse kennis, die de Nederlanders met zich meebrachten. De westerse manier van weergeven
werd via visuele bronnen als kopergravures en boekillustraties overgebracht op de Japanse
kunstenaar. Zo werd het Westen onder andere gerepresenteerd door de westerse landschappen in
het kachō-sansui genre en door de westerse schilderijen en kopergravures van de Japanse schilder
Shiba Kōkan, die op zijn beurt weer kunstenaars als Hokusai en Hiroshige wist te inspireren.335
Westerse boeken als Lairesse’s Het groot schilderboeck en Rembert Dodoens’s Cruydeboeck
werden uitvoerig door de rangaku bestudeerd.336 De illustraties in deze boeken vormden een
enorme drijfveer voor onder andere het naturalisme.337 Belangrijk is dat kunsthistorici echter geen
tunnelvisie krijgen als het gaat om vermeende invloed, deze valt vaak lastig te bepalen. Natuurlijk is
het verleidelijk om de nauwkeurige westerse illustraties van planten, zoals in Dodoens’s Cruydeboeck,
te zien als de voornaamste invloed van het naturalisme in de Japanse kunst. Men moet echter niet
vergeten dat naturalisme niet alleen aan het Westen was voorbehouden. Zo was de naturalistische
weergave van bloemen, vogels en planten ook een gangbaar thema in veel Chinese schilderijen en
deze schilderijen werden eveneens gekopieerd door de Japanners.338
In de houtsneden van Hokusai en Hiroshige zag men de westerse invloed onder andere terug
via het perspectief, het chiaroscuro, de westerse wolkenformaties en zelfs middels omlijstingen. Niet
alleen westerse elementen waren in hun houtsneden terug te vinden, maar ook gebruikten zij
334
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Chinese elementen om de verschillende onderwerpen in hun houtsneden vorm te geven. Men koos
er bijvoorbeeld voor om bergen in de verte uit te laten rijzen boven de mist, een manier van
weergeven die overeenkwam met het Chinese perspectief.339 Daarnaast werden in de houtsneden
westerse elementen gecombineerd met Japanse motieven en technieken. Deze kwamen onder
andere terug in de stilering van de golven en het ontbreken van schaduw in de compositie. Ukiyo-e
artiesten als Hokusai en Hiroshige kózen er dus voor om bij bepaalde prenten westerse technieken te
gebruiken of juist compleet weg te laten. Ze waren eclectisch en waren niet slechts slaafs westerse
motieven aan het kopiëren. Ze wilden net als de Akita Ranga school voor hen, de westerse
stijlelementen fuseren met die van Japan en China om tot een unieke kunst te komen.340
In Van Goghs oeuvre is een zelfde ontwikkeling te bespeuren. Van Gogh kopieerde niet
klakkeloos de Japanse prenten, hij emuleerde deze en plaatste ze in een context van onder andere
het neo-impressionisme en zijn wervelende penseelvoering. Naar mijn mening was ook van Gogh
eclectisch bezig. De elementen die Van Gogh bevielen, of die nu uit de Japanse prentkunst kwamen
of uit het Westen met ondere andere zijn complementaire kleurcontrast, kwamen simultaan terug in
zijn werk. De culturele wisselwerking met Japan kwam bij Van Gogh niet alleen terug in stijl en motief
maar ook in een door hem nauwkeurig geconstrueerde utopie waarin Arles werd vereenzelvigd met
het land van de reizende zon. Het gedachtegoed van Japan en de Japanse prentkunst leefde in zijn
werk, zoals Van Gogh het zou stellen, harmonieus samen met de westerse wereld en diens
stijltradities.
Een ander voorbeeld van culturele uitwisseling kan worden gezien in de naturalistische
werken zoals Van Gogh ’s Grote nachtpauwoog. Deze op kachō-ga geïnspireerde compositie was
echter niet zo Japans als in eerste instantie werd aangenomen. Dit begon namelijk bij de
Nederlandse kunst die het naturalisme populariteit gaf onder de Japanners. 341 De Nederlandse
prenten stonden aan de basis van het door de Akita Ranga school bedachte schilders-genre kachōsansui. Dit genre werd door de ukiyo-e kunstenaars weer vertaald naar de prentkunst in de kachō-ga
om vervolgens weer terug te komen bij de westerse kunstenaars, onder wie Van Gogh. 342 Het blijkt
dus dat de ontwikkeling die van Gogh doormaakte in zijn werk eveneens gelieerd was aan de
bijzondere culturele uitwisseling van handel en ideeën tussen Europa en Japan. De culturele
uitwisseling tussen Europa en Japan openbaarde zich bij Van Gogh, Hiroshige en Hokusai door uit
beide culturen diverse stijlelementen eclectisch toe te passen om zo hun eigen visie in een geheel
persoonlijke vormgeving uit te drukken.
In een interessant artikel van Ernest Chesneau werd uitgelegd welke uitwerking Japan had op
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westerse kunstenaars zoals Degas en Monet: ‘Bij de Japanners vonden zij niet zozeer inspiratie als
wel bevestiging van hun eigen karakter, van hun eigen manier van kijken, voelen, begrijpen en zich
inleven in de natuur.’343 Vooral de bevestiging van hun eigen manier van kijken, voelen en begrijpen,
waar Chesneau over verhaalde, was relevant voor deze kunstenaars. Naar mijn mening kan deze
theorie echter nog verder worden doorgetrokken. Door de culturele uitwisseling tussen Japan en het
Westen belandde een groot gedeelte van het westerse gedachtegoed in Japan. Deze westerse
beeldtaal werd door onder andere de Akita Ranga school en de ukiyo-e kunstenaars ondertussen in
een nieuw Japans jasje gestoken. Nadat deze Japanse kunst weer zijn intrede deed in Europa was de
vorm zo veranderd, dat bepaalde elementen uit de Japanse kunst abusievelijk als authentiek Japans
werden beschouwd. Deze kunstenaars hebben eigenlijk onbewust op een indirecte wijze, oude
westerse stijlelementen geïncorporeerd in hun eigen kunst om deze te moderniseren. Misschien
resoneerde daarom de Japanse beeldtaal zo goed bij het Westen, omdat deze juist indirect al westers
was. Een aspect dat ook kunsthistorica Mae Michiko niet was ontgaan.344
Toch wil ik enige terughoudendheid betrachten met betrekking tot deze resonantie van
verhulde westerse technieken in de Japanse houtsnede. Hoewel het buiten kijf staat dat de
formalistische technieken van de ukiyo-e een grote aantrekkingskracht hebben uitgeoefend op de
westerse kunstenaars, is dit naar mijns inziens niet het enige aspect dat kunstenaars moet hebben
aangetrokken tot deze exotische prentjes. De schat aan ongebruikelijke patronen en kleurrijke
motieven zal toch ook meerdere zintuigen moeten hebben geprikkeld. Natuurlijk heeft het
Japonisme met zijn scala aan uitheemse objecten kunstenaars als James McNeill Whistler en James
Tissot niet onberoerd gelaten. Bovendien is het ontegenzeggelijk dat uit de verschillende kwaliteiten
die de ukiyo-e met zich meebracht, de frisse formalistische stijl het meest doorslaggevend was voor
de vernieuwende impressionistische vormgeving.
Maar waarom heeft Van Gogh er dan juist voor gekozen om zijn Japonaiserie Courtisane:
naar Eisen te baseren op een houtsnede die geen enkele vorm van gemedieerd westers perspectief
of chiaroscuro etaleert? Zowel de illustratie uit de Paris Illustré als de originele houtsnede van Eisen
toont de courtisane in een uiterst gesimplificeerde weergave, waarin vooral de opvallende lijnvoering
en motieven de boventoon voeren. Bevallige courtisanes, de platheid van het vlak, de opvallende
kleuren die de mogelijkheid gaven om zijn kleurentheorie te etaleren en de sierlijke Japanse
motieven lijken de redenen te zijn geweest voor de keuze van Van Gogh om juist deze prent in verf
om te zetten. De keuze voor dit onderwerp lijkt dus af te wijken van de hypothese dat de fascinatie
voor de ukiyo-e enkel te wijten valt aan verborgen westerse stijltradities in de Japanse houtsnede.
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Daarnaast is het vermeldenswaardig dat voornamelijk het landschapsgenre zich uitermate
goed liet lenen voor het incorporeren en emuleren van westerse stijlmethodes, zoals te zien in het
werk van Hokusai en Hiroshige. Natuurlijk maakte dit genre dan ook een groot deel uit van Van Gogh
‘s collectie. Maar dit neemt niet weg dat het merendeel van de ukiyo-e verzameling van zowel Van
Gogh als Monet juist uit Japans vrouwelijk schoon bestond (afb.92).345 Dit wil niet zeggen dat het
westers perspectief geheel afwezig was in dit genre. In de houtsneden is diverse keren getracht enige
driedimensionaliteit in de achtergrond te verkrijgen. Maar het merendeel van de aandacht in deze
prenten ging uit naar de elegante vrouwelijke vormen in kledij met opvallende patronen
weergegeven in een uiterst delicate lijnvoering. Zodoende zijn in een deel van dit genre uit de
collectie van Van Gogh, net als bij Eisens courtisane, een illusionistische achtergrond geheel
weggelaten.346 Als we de rijke vertegenwoordiging van deze categorie prenten erbij betrekken, dan
is het mogelijk dat bij een enkeling als Van Gogh, de resonantie omwille van herkenning van westerse
stijltradities, misschien een meer gelaagde betekenis heeft gehad.
In welke mate de westerse kunstenaar een zekere weerklank vond in ukiyo-e omdat deze
reeds een indirecte verwijzing had geïncorporeerd van westerse stijlelementen en in hoeverre er een
element wellicht is te wijten aan de fascinatie voor Japanse kunst an sich, blijft uiteindelijk giswerk.
Van belang is dat dit de stelling lijkt te ondersteunen dat de culturele wisselwerking tussen beide
werelden, zoals te zien in het oeuvre van Van Gogh Hiroshige en Hokusai, van eclectische aard was.
Motieven, kleuren, formele technieken en zelfs gedachtegoed werden zorgvuldig geselecteerd om te
kunnen passen in de artistieke visie en overtuiging van de kunstenaar. Dat Japan een uitwerking
heeft gehad op het werk van Van Gogh is in ieder geval zeker. Of zoals hij het zelf omschreef in zijn
brief naar broer Theo: ‘Al mijn werk is in zeker mate gebaseerd op de Japanse kunst’[640].347
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Glossarium
Bakafu: een militaristische regering, synoniem
voor het Shogunaat.

Kakemono: Verticale hangschilderingen.
Zelfde betekenis als Kakejiku.
Kogi: Lange haarpin.
Kyôka: Een komisch of raar versje.

Benzuri-e: Vroege Japanse prenten die
gebruik maken van een beperkt aantal kleuren

Meishoki: Een reisgids met beroemde
plaatsen.

Bokashi: Het effect dat wordt geproduceerd
door in gradaties af te drukken door het
pigment op het houtblok er gedeeltelijk af te
vegen

Megan-e: Prenten of schilderijen die moesten
worden bekeken met behulp van een
perspectiefdoos.
Mousmé: Een jong Japans meisje.

Bonze: Boeddhistische monnik.
Chônin: De klasse van handelaren en
ambachtsmannen in de Tokugawa periode.
Daimyō: Een landheer die de zeggenschap
heeft over een provincie. Alle daimyō moesten
verantwoording afleggen aan de shogun.
Eshi: Een schilder in het driekoppige proces
waarbij een ukiyo-e wordt vervaardigd.
En-kin: Ver en dichtbij.
Hashira-e: Japanse pijlerprent. Een lange
verticale prent van c.660x120 mm.
Hori: Een houtsnijder in het driekoppige
proces waarbij een ukiyo-e wordt vervaardigd.
Hosoban: Een prentformaat van c. 150x330
mm.
Kabuki: Een populaire theatervorm waarin de
acteurs geen maskers dragen, de
toneelstukken zijn of hedendaagse romances
of heroïsche historische drama’s.

Nishiki-e: Een volledig gekleurde prent, ook
wel brokaatprent genoemd.
Nozoki kakuri: lett. Gluurtrukendoos. Een
dichte doos met een gaatje waarin een
afbeelding kon worden geplaatst. Door te
kijken door de lens wordt een optische illusie
van ruimte en diepte gewekt.
Obi: Een sjerp.
Ōban: Een groot prentformaat, c. 270x390
mm.
Oiran: Een hooggeplaatste courtisane.
Oranda megane: Hollandse kijkglazen, een
westers instrument om prenten mee te
bezichtigen.
Ranga: Schilderkunst die zich baseert op de
westerse manier van schilderen.
Rangaku: De studie van Hollandse
wetenschappen.
Sakoku: Het isolatiebeleid van de Tokugawa.

Kachō-ga: Prenten met vogels en bloemen.
Kachō-sansui: Schildergenre waarin vogels en
bloemen worden gecombineerd met
landschap.

Sanpu: De jaarlijkse hofreizen naar de Shogun
in Edo.
Shinôkôshô: het vierklassen systeem
gedurende de Tokugawa periode.

Kakejiku: Verticale hangschilderingen.
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Shōgun: De militaire dictator van Japan. De
shōgun was alleen in naam ondergeschikt aan
de keizer.
Sumizuri-e: Prenten waarbij alleen zwarte inkt
is gebruikt.
Suri: De persoon die de inkt op de houtsnede
wrijft en deze afdrukt.
Surimono: Een prent van hoge kwaliteit die in
opdracht is vervaardigd. Deze prent wordt
vaak gemaakt in opdracht van een rijke
handelaar of poëzie vereniging om speciale
gebeurtenissen zoals het nieuwe jaar te vieren.
Dikwijls dienden deze als uitnodiging voor het
theater of andere evenementen en waren ze
vergezeld van een kyōka gedichtje.

Tan-e: Vroege met de hand beschilderde
ukiyo-e, hoofdzakelijk in het rood.
Tokonoma: Een alkoof, waarin
seizoensgebonden hangrollen en bloemen
worden geplaatst.
Tsūji: Tolk.
Uki-e: Perspectiefprent, prenten met
vogelvluchtperspectief.
Ukiyo-e: Afbeeldingen van de vlietende
wereld, prenten uit de zestiende tot
negentiende eeuw. Ze waren gemaakt voor de
stadsbewoners en hadden onder andere
acteurs en courtisanes als onderwerp.
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Afbeeldingen

Afbeelding 1: Totoya Hokkei, De waterval die van achteren wordt gezien bij de berg van Nikkō in de
Shimotsuke provincie (Shimotsuke Nikkōzan Urami-ga-taki), ca. 1834-35, houtsnede, 17.8 x 38.2 cm,
Museum of Fine Arts, BostonBron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 2: Kunichika, De acteur Onoe als Kikugorō V als Oniazami Seikichi, 1872, houtsnede, 27 x
39 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

76 | P a g i n a

Afbeelding 3: Utagawa Kunisada II Het verhaal van de zwarte drakenkoning (Kurikara kongō den),
1863, houtsnede, 37.1 x 25.2 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 4: voorbeeld kachō-sansui genre. Odano Naotake, Shinobazu meer, kleur op zijde, 98.5 ×
132.5 cm, Akita Museum of Modern Art, Yokote, Akita
Bron: http://www.suntory.com/
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Afbeelding 5: Utagawa Toyoharu, Daidai kagura optreden op twee plaatsen in het Ise heiligdom
(Isedaijingü Ryösho Daidai Mikagura no Zu), 1771, houtsnede, 27 x 39 cm, Honolulu Museum of Art
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 6: Onderdelen uit een eetservies door Félix Braquemond voor Eugène Rousseau,
tentoongesteld tijds de expositie in Parijs, 1867
Bron: Gregory Irvine, Japonisme and the rise of the modern art movement: the arts of the Meiji period,
London 2013
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Afbeelding 7: Henri de Toulouse-Lautrec, Mademoiselle Marcelle Lender, en buste, 1895, lithografie,
33 x 24.5 cm, Museum of Modern Arts, New York
Bron: Sandy Kita et al., The floating world of the ukiyo-e; shadows, dreams, and substance (tent.cat
Library of congress ), New York 2001

Afbeelding 8: Edgar Degas, Amateur Jockeys op de renbaan dichtbij een koets,1876-1887, olieverf op
doek, 65.2 x 81.2 cm, Musée d'Orsay, Parijs
Bron: http://www.impressionism-art.org/
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Afbeelding 9: Utagawa Hiroshige, Het Ushimachi kwartier in Takanawa (Takanawa Ushi-Machi
Meisho Edo Hyakkei), 1857, houtsnede, 36 x 25 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: http://www.mfa.org/

Afbeelding 10: Claude Monet, Terrasse á Saint-Adresse ,1867, olieverf op doek, 98.1 x 129.9 cm,
Metropolitan Museum of Art, New York
Bron: http://www.metmuseum.org/
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Afbeelding 11: Katsushika Hokusai, De Sazaido van de Gohyaku Rakan-ji tempel (Gohyaku Rakan-ji
Sazaidô), 1834, houtsnede, 24.7 x 36.2 cm, Museum of Fine arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 12: achterkant van het schilderij: Vincent van Gogh, Stilleven met boeken, 1887, Van
Gogh Museum, Amsterdam
Bron: Louis van Tilborgh en Fieke Pabst, Van Gogh en Japan, Amsterdam en Brussel 2006 (Van Gogh
in focus).
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Afbeelding 13: Katsushika Hokusai, , Acteur Sakata Hangorô III als de reizende priester Chinzei
Hachirô Tametomo , 1791, houtsnede, 31.4 x 14.2 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 14: Katsushika Hokusai, Lente in Enoshima (Enoshima shunbô), 1797, houtsnede, 25.1 x
38 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 15: Katsushika Hokusai, De grote golf bij Kanagawa (Kanagawa-oki nami-ura), 1830-1831,
houtsnede, 25.8 x 38 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 16: Shiba Kōkan, Het zeven mijlse strand bij Shichirigahama , 1796, olieverf op papier,
95.7 x 178.7 cm, Kōbe City Museum, Japan
Bron: http://www.ngv.vic.gov.au/
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Afbeelding 17: Katsushika Hokusai, Ushigafuchi in Kudan (Kudan Ushigafuchi), 1800-1805,
houtsnede, 18.3 x 24.4 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 18: Katsushika Hokusai, Gezicht op de Sumida rivier(Azumabashi yori Sumida wo miru no
zu), 1800-1805, houtsnede, 18.9 x 31.6 cm, Art Institute Chicago, Chicago
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 19: Katsushika Hokusai, , Helder weer en een zuidelijke wind (Gaifû kaisei), 1830-1831,
houtsnede, 23.9 x 36.5 cm , Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 20: Katsushika Hokusai, , Mishima bergpas in de provincie Kai (Kôshû Mishima-goe), 1831,
houtsnede, 25.2 x 38 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 21: Katsushika Hokusai, Zeven bruggen in één beeld met de berg Fuji (Nanabashi ichiran
no fuji), 1835, houtsnede, 22.7 x 15.6 cm, uit de privécollectie van Gerhard Pulverer
Bron: Matthi Forrer, Hokusai prints and drawings, Munchen en Londen en New York 2010

Afbeelding 22: Vincent van Gogh, De vlakte ‘La Crau’ gezien vanaf Montmajour , 1888, potlood, pen
en rietpen in inkt, op papier, 49.0 x 61.0 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
86 | P a g i n a

Afbeelding 23: Utagawa Hiroshige, Volle maan bij Takanawa (Takanawa no meigetsu), 1831-1832,
houtsnede, 24.1 x 38.1 cm, Arthur M. Sackler Museum, Cambridge, Massachusetts
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 24: Utagawa Hiroshige, Sneeuw bij Akabane, in het Shiba district (Shiba Akabane no yuki),
1821-1832, houtsnede, 24.3 x 37.2 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 25: Katsushika Hokusai, De berg Fuji en het Edo kasteel gezien vanaf Nihonbashi (Edo
Nihonbashi), 1834, houtsnede, 25.4 x 36.8 cm, The Metropolitan Museum of Art, New York
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 26: Voorbeeld van Kachō-ga. Utagawa Hiroshige, IJsvogel en iris , 1832-1833, houtsnede,
35.7 x 12.7 cm, Honolulu Museum of Art, Hawaï
Bron: http://honolulumuseum.org/
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Afbeelding 27: Utagawa Hiroshige, Mishima: De eerste poort van de schrijn Mishima Daimyōjin (nr.
12 Mishima, Mishima Daimyôjin Ichi no torii), houtsnede, 37 x 25 cm , Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 28: Utagawa Hiroshige, De Seta brug bij avondgloed (Seta no sekishō), 1834-1835,
houtsnede, 25 x 37.9 cm , The Metropolitan Museum of Art, New York
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 29: Ryūryūkyo Shinsai, De Seta brug bij avondgloed (Seta no sekishō), 1820, houtsnede,
24.9 x 36.8 cm , Fine Arts Museums of San Francisco, San Francisco
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 30: Utagawa Hiroshige, Gezicht op Saruwaka straat bij avond (nr. 90 Saruwaka-cho yoru
no), 1857 , houtsnede, 36.9 x 25.6 cm , The British Museum, Londen.
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 31: Utagawa Hiroshige, Vreemde verhalen over de nachtelijke kersenbomen onder de
oostelijke maan, 1836, boekomslag van roman, afmetingen onbekend, Privécollectie
Bron: http://archive.wul.waseda.ac.jp/

Afbeelding 32: Utagawa Hiroshige, Vuurwerk bij Ryōgoku (Ryôgoku hanabi), 1840, houtsnede, 23.2 x
29.5 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 33: Vincent Van Gogh, In het café: Agostina Segatori in Le Tambourin , 1887, olieverf op
doek, 55.5 x 47 cm , Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 34: Vincent Van Gogh, Portret van Julien Tanguy , 1887, olieverf op doek, 92 x 75 cm ,
Musée Rodin, Parijs
Bron: http://www.musee-rodin.fr/
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Afbeelding 35: Utagawa Hiroshige, Fuji gezien vanaf de Sagami rivier (Sagami-gawa), 1858,
houtsnede, 34 x 22 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 36: Utagawa Hiroshige, Ishiyakushi: De Yoshitsune kersenboom bij het heiligdom Noriyori
(Ishiyakushi, Yoshitsune sakura Noriyori no hokora), 1855, houtsnede, 36 x 23 cm, Van Gogh
Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
93 | P a g i n a

Afbeelding 37: Utagawa Kunisada, Acteur in de rol van de courtisane Takao van het huis Miuraya,
1861, houtsnede, 36 x 25 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 38: Keisai Eisen, Courtisane , 1840, houtsnede, 70 x 24.7 cm, Van Gogh Museum,
Amsterdam
Bron: Charlotte van Rappard-Boon et al., Catalogue of the van Gogh’s museum’s collection of
Japanese prints, Amsterdam en Zwolle 1991
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Afbeelding 39: Utagawa Hiroshige II, Blauwe winde bij Iriya (Tôto Iriya asagao), 1866, houtsnede,
36.8 x 23.7 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 40: Utagawa Hiroshige, De pruimenboomgaard bij Kameido (Kameido Umeyashiki),1857,
houtsnede, 34 x 22 cm , Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 41: Utagawa Hiroshige, Onverwachte bui op de grote brug bij Atake (Ôhashi Atake no
yûdachi),1857, houtsnede, 34 x 22 cm, Museum of Fine arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 42: Vincent Van Gogh, De bloeiende pruimenboom: naar Hiroshige, 1857, olieverf op doek,
55.6 x 46.8 cm , Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 43: Vincent Van Gogh, De bloeiende pruimenboom: naar Hiroshige, 1857, olieverf op doek,
55.6 x 46.8 cm , Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl

Afbeelding 44: Voorbeeld tweede editie. Utagawa Hiroshige, Onverwachte bui op de grote brug bij
Atake (Ôhashi Atake no yûdachi),1857, houtsnede, 34 x 22 cm, The British Museum, LondenBron:
http://www.britishmuseum.org/
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Afbeelding 45: Prent uit Van Goghs persoonlijke collectie. Utagawa Hiroshige, Onverwachte bui op de
grote brug bij Atake (Ôhashi Atake no yûdachi),1857, houtsnede, 34 x 22 cm, Van Gogh Museum,
Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 46: Vincent Van Gogh, Landschap in de regen, 1890, olieverf op doek, 50.3 x 100.2 cm,
Amgueddfa ac Orielau Cenedlaethol Cymru/ National Museums & Galleries of Wales, Cardiff
Bron: https://museum.wales/

98 | P a g i n a

Afbeelding 47: Vincent Van Gogh, Courtisane: naar Eisen, 1887, olieverf op doek, 100.7 x 60.7 cm,
Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 48: Omslag van Paris Illustré, 4 (1886), mei,
Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 49: Katsushika Hokusai, De Fuji berg gezien vanuit het bamboebos(Chikurin no Fuji), 1832,
houtsnede, elke pagina 22.8 x 13.5 cm , Arthur M. Sackler Museum, Cambridge, Massachusetts
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 50: Utagawa Yoshimaru, Nieuwe prenten van wormen en insecten, 1883, houtsnede, 37 x
25 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 51: Sāto Torakiyo, Geisha’s in een landschap, 1870-1880, houtsnede, 89 x 48.2 cm,
Courtauld Institute of Art Galleries, Londen
Bron: http://www.artandarchitecture.org.uk/

Afbeelding 52: Vincent van Gogh, Brug over de Seine bij Asnières, 1887, olieverf op doek, 53 x 73 cm,
verzameling Dominique de Menil, Houston
Bron: Ingo F. Walther en Rainer Metzger, Vincent van Gogh: Alle schilderijen, Keulen 2001.
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Afbeelding 53: Vincent van Gogh, Rode kolen en uien, 1887, olieverf op doek, 50.2 x 64.3 cm
Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 54: Vincent van Gogh, IJsvogel aan de waterkant , 1887, olieverf op doek, 26.6 x 19.1 cm,
Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 55: Utagawa Hiroshige II, Waterhyacint, strandloper en ijsvogel, 1850-1859, houtsnede,
afmetingen onbekend, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 56: Vincent van Gogh, Portret van een vrouw met anjers , 1887, olieverf op doek, 81 x 60
cm, Musée d’Orsay, Parijs
Bron: http://myartguides.com/
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Afbeelding 57: Vincent van Gogh, Perenboompje in bloei, 1888, olieverf op doek, 73.6 x 46.3 cm, Van
Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 58: Utagawa Hiroshige, De buitenwijken van Koshigaya in de provincie Musashi (Musashi
Koshigaya zai), 1858, houtsnede, 34 x 22 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 59: Vincent van Gogh, De roze boomgaard, 1888, olieverf op doek, 65.0 x 81.0 cm, Van
Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 60: Vincent van Gogh, De zaaier , 1888, olieverf op doek, 32.5 x 40.3 cm, Van Gogh
Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 61: Vincent van Gogh, De voren , 1888, olieverf op doek, 91 x 71 cm, Privécollectie
Bron: Louis van Tilborgh en Fieke Pabst, Van Gogh en Japan, Amsterdam en Brussel 2006 (Van Gogh
in focus).

Afbeelding 62: Voorbeeld van kachō-sansui met uitvergrote boomstam. Satake Shōzan, Den met
uitheemse vogel, achttiende eeuw, hangrol, kleur op zijde, afmetingen onbekend, privécollectie
Bron: Charlotte van Rappard-Boon et al., Catalogue of the van Gogh’s museum’s collection of
Japanese prints, Amsterdam en Zwolle 1991.
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Afbeelding 63: Paul Gauguin, Visioen na de preek, 1888, olieverf op doek, 73 x 92 cm,
National Gallery of Scotland, Edinburgh
Bron: http://www.wga.hu/

Afbeelding 64: Katsushika Hokusai, De worstelaars, in: Hokusai Manga, deel 3, 1817, Honolulu
museum of art, Hawaii.
Bron: http://honolulumuseum.org/
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Afbeelding 65: Paul Gauguin, De blauwe bomen, 1888, olieverf op doek, 92 x 73 cm
Ordrupgaardsamlingen, Charlottenlund
Bron: http://www.wga.hu/

Afbeelding 66: Vincent van Gogh, Veld met irissen bij Arles , 1888, olieverf op doek, 54 x 65 cm, Van
Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 67: Vincent van Gogh, Vissersboten op het strand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer , 1888,
rietpentekening , 39.5 x 53.5 cm, Privécollectie
Bron: http://www.wga.hu/

Afbeelding 68: Vincent van Gogh, Vissersboten op het strand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer , 1888,
aquarel, 39 x 54 cm, Privécollectie
Bron: Ingo F. Walther en Rainer Metzger, Vincent van Gogh: Alle schilderijen, Keulen 2001.
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Afbeelding 69: Vincent van Gogh, Vissersboten op het strand van Les Saintes-Maries-de-la-Mer , 1888,
olieverf op doek, 65 x 81.5 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 70: Vincent van Gogh, Les Alyscamp, 1888, olieverf op doek, 73 x 92 cm
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Bron: http://www.wga.hu/
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Afbeelding 71: Vincent van Gogh, Roman lezende vrouw, 1888, olieverf op doek, 73 x 92 cm , privécollectie
Bron: Sjraar van Heugten, Van Gogh in Provence: modernizing tradition (tent.cat.Fondation Vincent
van Gogh Arles), Gent 2016.

Afbeelding 72: Vincent van Gogh, La mousmé, 1888, olieverf op doek, 73 x 60 cm
National Gallery of Art, Washington
Bron: http://www.wga.hu/
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Afbeelding 73: Vincent van Gogh, Zelfportret als bonze, 1888, olieverf op doek, 61.5 x 50.3 cm, Fog
Art Museum, Cambridge, Massachusetts
Bron: http://www.harvardartmuseums.org/

Afbeelding 74: Félix Régamey’s, Boeddhistische priesters, 1878, uitgegeven in Félix Régamey, Japan
in art and Industry
Bron: http://www.harvardartmuseums.org/
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Afbeelding 75: Paul Gauguin, Zelfportret met portret van Émile Bernard (Les misérables) , 1888,
olieverf op doek, 44.5 x 50.3 cm , Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 76: Émile Bernard, Zelfportret met portret van Gauguin, 1888, olieverf op doek, 46 x 56
cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 77: Vincent van Gogh, De slaapkamer, 1888, olieverf op doek, 72.4 x 91.3 cm, Van Gogh
Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 78: Katsushika Hokusai, Krabben, uit: Le Japon Artistique. Documents d’Art et d’Industrie,
1 (1888), mei, Bibliotheek Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: Charlotte van Rappard-Boon et al., Catalogue of the Van Gogh museum’s collection of Japanese
prints, Amsterdam en Zwolle 1991
114 | P a g i n a

Afbeelding 79: Vincent van Gogh, Krabben, 1889, olieverf op doek, 72.4 x 91.3 cm, Privécollectie,
bruikleen National Gallery, Londen
Bron: https://www.nationalgallery.org.uk/

Afbeelding 80: Vincent van Gogh, Grote Nachtpauwoog, 1889, olieverf op doek, 33.5 x 24.5 cm, Van
Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/
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Afbeelding 81: Utagawa Hiroshige, Het nieuwe station bij Naitō, Yotsuya (Yotsuya naitō shijuku) ,
1857, houtsnede, 36.3 x 24.1 cm., Library of Congress, Washington
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 82: Katsushika Hokusai, In de Tötoumi bergen (Tôtômi sanchû) , 1830-1834, houtsnede,
25.5 x 36.8 cm, Honolulu Museum of Art , Hawaï
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 83: Katsushika Hokusai, Asakusa Honganji tempel in de oostelijke hoofdstad (Tôto
Asakusa hongan-ji), 1830-31, houtsnede, 25.7 x 38.3 cm , Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/

Afbeelding 84: Utagawa Hiroshige, Nihon brug en Edo brug (Nihonbashi Edobashi), 1857, houtsnede,
33.7 x 22 cm, Museum of Fine Arts, Boston
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 85: Eduard Gaertner, Panaroma van Berlijn vanaf het dak van de Friedrichwerdersche
kirche, 1834, olieverf op doek, 91 × 93 cm, Schloss Charlottenburg, Museum Schinkel-Pavillon, Berlijn
Bron: http://berlin-schinkelplatz.de/

Afbeelding 86: Utagawa Hiroshige, Zeegezicht op Kisarazu, in de Kazusa provincie, 1844-1845,
houtsnede waaierprent , 18.4 x 24.0 cm, Victoria and Albert Museum, Londen
Bron: http://collections.vam.ac.uk/
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Afbeelding 87: Katsushika Hokusai, Studie over het centraalperspectief, in: Hokusai Manga, deel 3,
1815, Ostasienabteilung, Staatsbibliotek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz
Bron: Geneviève Aitken en Sandra Gianfreda en Christoph Dorsz et al, Monet, Gauguin, Van Gogh …
Japanese inspirations (tent.cat. Museum Folkwang Essen) , Göttingen 2015

Afbeelding 88: Odano Naotake, Titelpagina van Sugita Genpaku et al., Kaitai Shinsho, (Edo 1774),
houtsnede, 26.6 x 17.9 cm, naar Juan Valverde de Hamusco’s Anatomia del corpo humano, (Rome
1566), Akita Senshū Museum of Art, Akita
Bron: http://www.suntory.com/
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Afbeelding 89: Vincent van Gogh, Meisje in een bos,1882, Olieverf op papier op doek, 35 x 47 cm,
Kröller-Müller Museum, Otterlo
Bron: http://krollermuller.nl/

Afbeelding 90: Utagawa Hiroshige, Avondkoelte en vuurwerk in Ryōgoku in de Oostelijke Hoofdstad
(Tōto Ryōgoku nōryō hanabi no zu), 1847, houtsnede, 36.5 x 24.8 cm, Frazer Fine Art, Medina,
Washington
Bron: https://ukiyo-e.org/
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Afbeelding 91: Utagawa Kunisada , Speciale tentoonstelling van boeddhistische beelden bij de schrijn
van Tenmangū, 1849-1853, houtsnede, 38 x 26 cm, Van Gogh Museum, Amsterdam
Bron: http://www.vangoghmuseum.nl/

Afbeelding 92: Diagram door Geneviève Aitken die de indeling van genres toont in de Japanse
houtsnede collectie van: Claude Monet, Vincent van Gogh, Henri Rivière en Auguste Rodin.
Bron: Geneviève Aitken en Sandra Gianfreda en Christoph Dorsz et al, Monet, Gauguin, Van Gogh …
Japanese inspirations (tent.cat. Museum Folkwang Essen) , Göttingen 2015
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