
NIEUW IN DE COLLECTIE NEDERLAND

Japans kamerscherm ontdekt
Topstuk van Kawahara Keiga toont stukje Nederland in Japan
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 De gast zoekt later, diep onder de 
indruk, de naam van de kunstenaar 
op: Kawahara Keiga. Achtereen

vol gens zien ook drie generaties Japan
conservatoren van Museum Volkenkunde 
het kamerscherm en slaan elk steil achter
over – geen van hen had het bestaan 
 kunnen vermoeden. Het museum beheert 
met ruim 500 werken de grootste collectie 
van deze schilder uit Nagasaki en zijn 
 atelier, maar alleen al qua omvang komt 
geen enkel werk ook maar in de buurt van 
deze nieuwe ontdekking.

DESHIMA: STUKJE NEDERLAND IN JAPAN

Vanaf 1639 was Nederland het enige westerse 
land dat toestemming had om te handelen 
met Japan. Die handel werd vanaf 1641 
 verplicht geconcentreerd op Deshima, een 
klein kunstmatig eilandje in de baai van 
Nagasaki. Het lag dicht tegen de stad aan, 
maar omdat het ommuurd was en er maar 
één bewaakte brug naar het vasteland was, 
leefden de inwoners toch behoorlijk geïso
leerd. Dat was ook precies de bedoeling: 
zo slaagde Japan er vanaf de 17de eeuw goed 
in om controle te houden over contacten 
met het buitenland. 

De Nederlanders leefden er met de 
 nodige restricties. Geen religieuze bemoei
enis, geen vrouwen toegestaan anders dan 
Japanse dames uit de bordeelwijk van 
Nagasaki, alleen met speciale toestemming 
Deshima af, en een maximum aantal inwo
ners op het eiland – meestal woonden er 
niet meer dan 15 mannen tegelijk. Jaarlijks, 
en vanaf 1790 vierjaarlijks, maakten de 

Nederlanders de zogeheten hofreis naar 
de shogun, de militair leider van Japan. 
Ook dat was onderdeel van het controle
mechanisme, maar bood ook gelegenheid 
voor het uitwisselen van geschenken en 
informatie over de toestand in de wereld. 
Die hofreis werd in principe gemaakt door 
het opperhoofd, de eerste secretaris, en de 
arts. De Duitse arts Philipp Franz von 
Siebold (17961866) maakte de reis in 1826, 
en zijn collectie die na terugkeer uit Japan 
in Leiden terechtkwam, vormde de basis 
voor het latere Museum Volkenkunde. 
Maar behalve mannen in posities zoals de 
zijne, zagen slechts zeer weinigen werke
lijk meer van het land Japan dan de krap 
anderhalve hectare van Deshima. Toch 
was het waaiervormige eilandje een plaats 
waar behalve handelswaar ook veel kennis 
uitgewisseld werd tussen Japan en Europa. 
Die uitzonderlijke situatie bestond in de 
tijd dat het kamerscherm geschilderd werd 
al bijna twee eeuwen.

KAWAHARA KEIGA UIT NAGASAKI

We weten niet zoveel over de schilder 
Kawahara Keiga (1786  ca. 1860). Nog niet 
zoveel als we zouden willen, in elk geval. 
Zijn geboorte en sterfjaren worden bijvoor
beeld alleen maar bekend verondersteld 
omdat het laatst gedateerde werk van zijn 
hand uit 1860 is. Op dat portret heeft hij 
behalve het jaar ook zijn eigen leeftijd 
 geschreven, wat terugrekenen van zijn 
 geboortejaar mogelijk maakt.

Men komt Keiga wel twee keer tegen 
in de archieven van Nagasaki. In beide 

De ontdekking van dit kamerscherm heeft kenners in 
binnen- en buitenland versteld doen staan. Hoe het enorme 
werk tevoorschijn kwam uit een particuliere verzameling, 
begon eigenlijk heel eenvoudig. Een kennis wordt te eten 
uitgenodigd bij vrienden en de conversatie komt op Japanse 
kunst. ‘Dan hebben we iets interessants om je te laten 
zien!’, zeggen de gastvrouw en -heer, en tonen een stuk dat 
al enkele generaties in de familie is. De gast staat oog in 
oog met een monumentaal kamerscherm dat de baai van 
Nagasaki toont met daarin het eilandje Deshima, waarop de 
Nederlandse vlag wappert. 

Model (pop) van een samoerai
Onbekende maker (Japan)
ca. 1820. Gips, hout, textiel, H ca. 23 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

Model van de woning van de 1e kapitein
Onbekende maker (Japan)
ca. 1817. Hout, papier, pigmenten, H 47 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

ALS KUNST JE LIEF IS
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Model van de hofreisbark
Onbekende maker (Japan)
ca. 1817. Hout, metaal, textiel, H 122 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

Model van Japanse kustvaarder
Onbekende maker (Japan)
ca. 1827. Hout, metaal, textiel, H 70 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN
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Kamerscherm met gezicht op Deshima in de baai 
van Nagasaki
Kawahara Keiga
ca. 1836. Inkt en pigmenten op zijde, 171,2 x 457,6 cm
Bijdrage: € 150.000, waarvan € 20.000 uit het 
Themafonds Toegepaste Kunst en Design
MUSEUM VOLKENKUNDE, LEIDEN

Aankoop gesteund door de Vereniging Rembrandt (mede 
dankzij haar Themafonds Toege paste Kunst en Design), het 
Mondriaan Fonds, het VSBfonds, de BankGiro Loterij en de 
Vereniging Vrienden van Museum Volkenkunde

Tekening van Japanse 
kustvaarder
Atelier Kawahara Keiga
1820-30. Inkt, 
278 x 374 mm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN
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gevallen wordt genoteerd dat hij met regel
maat Deshima betreedt voor zijn werk als 
schilder voor de Nederlanders. De reden 
dat hij in de officiële bronnen voorkomt is 
dat hij tot twee keer toe een veroordeling 
heeft gekregen. In 1829 kreeg hij een beris
ping omdat hij niet beter op had zitten let
ten tijdens de hofreis naar Edo (huidig 
Tokyo) die hij in 1826 tegelijk met de eerder 
genoemde Von Siebold had gemaakt. Von 
Siebold was aan verboden documentatie 
gekomen, waaronder kaarten van de noor
delijke eilanden. Toen dat uitkwam, werden 
veel mensen verhoord en veroordeeld – 
Keiga kwam er nog licht vanaf.

In 1842 wordt Keiga zelfs geboeid en 
uit Nagasaki (en Edo) verbannen omdat 
hij voor een Nederlandse opdrachtgever 
een schildering van de baai van Nagasaki 
had gemaakt, met daarin patrouilleboten 
van de Hosokawaclan en de Nabeshima
clan inclusief hun familiewapens op de 
dekzeilen. Dat had hij wel vaker gedaan 
– er zijn diverse andere exemplaren bekend, 
ook in Nederlandse collecties – maar nu 
was het kennelijk toch problematisch ge
worden. Mogelijk had dat te maken met 
de sterkere druk vanuit het buitenland op 
het isolationistische beleid van Japan. De 
kustverdediging van Nagasaki was  gevoelige 
militaire informatie en ook op het kamer
scherm wordt die opvallend weggelaten.

DUBBEL PERSPECTIEF 

Keiga schilderde de meest uiteenlopende 
onderwerpen, allemaal in een zeer gede
tailleerde naturalistische stijl, en dat vóór 
de intrede van de fotografie. Voor zijn tijd 
was hij bovendien een absolute meester in 
het toepassen van westerse methoden voor 
het tekenen van perspectief. Er wordt al
gemeen aangenomen dat de basis daarvoor 
ligt in zijn samenwerking met Carel Hubert 
de Villeneuve (1800?1874?), die tussen 1825 
en 1836 op Deshima verbleef. De Villeneuve 
hielp Von Siebold met zijn onderzoek en do
cumentatie, onder andere door tekeningen 

van de flora en fauna van Japan te maken. 
Maar ook uit westerse teken en schilder
boeken kan Keiga veel opgestoken hebben. 

Hoe goed Keiga’s begrip van de techniek 
voor het weergeven van diepte was, blijkt 
wel uit schilderingen waarin hij met succes 
lijnperspectief toepast met één of zelfs 
twee verdwijnpunten die buiten de com
positie liggen. Bovendien past hij met 
 regelmaat andere technieken toe zoals 
 atmosferisch perspectief – lichtere kleuren 
dichter tegen de horizon om de suggestie 
van grote afstand te versterken – en houdt 
hij een regelmatig aflopende schaal aan 
voor voorwerpen naarmate ze verder van 
de  kijker af staan.

Ook in de schildering op het kamerscherm 
past Keiga deze technieken toe. Het bij
zondere is dat hij in feite twee verschillende 
perspectieven combineert. Ten eerste 
toont Keiga het prachtige uitzicht over  
de baai, in de bovenste twee derde van  
de compositie. Dat uitzicht kon en kan 
men overigens verkrijgen door de berg 
Tateyama te beklimmen, een van de in
middels flink bebouwde bergen rond de 
stad Nagasaki. Ten tweede toont hij het 
‘closeup’ aanzicht van Deshima en om
geving in de voorgrond, iets meer ‘rechtop’ 
geplaatst, op het onderste deel van het 
scherm. Dat is zogezegd een werkelijk 
 (ingebeeld) vogelvluchtperspectief, omdat 
er geen berg of andere plek in Nagasaki 

De combinatie van  
twee perspectieven  
in één compositie



was van waar men zelf dit uitzicht kon ver
krijgen. Voor het bovenste gedeelte van het 
scherm past Keiga een centraal verdwijn
punt midden op de horizon toe. Het ver
dwijnpunt van het onderste gedeelte van 
het beeld ligt weliswaar ook centraal, maar 
boven buiten de compositie. In deze tijd 
kan in Japan alleen Keiga maar slagen, zo 
is mijn overtuiging, in het zo vaardig toe
passen van dit hybride perspectief op dit 
grote formaat.

Het schermt verenigt de twee gezichts
punten die voor de opdrachtgever het meest 
van interesse waren. Wie die opdrachtgever 
was, weten we overigens nog niet met 
 zeker heid, maar naar alle waarschijnlijkheid 
was het een van de beter verdienende in
woners van Deshima van rond 1836. Een 
andere praktische reden voor het combine
ren van twee perspectieven kan geweest zijn 
dat men een kamerscherm in het gebruik 
vanuit twee kijkhoeken kan beschouwen: 
op de grond zittend voor het scherm, dat 
ter decoratie opgesteld staat op de tatami
matten van een Japans interieur, of vanuit 
een hogere zichtlijn als men voor het 
scherm staat of erlangs loopt. Die theorie 
is natuurlijk minder sterk van toepassing 
op de Nederlanders, die ook in de interieurs 
op Deshima op Europese stoelen zaten. 
Keiga kwam daar vaak genoeg om dat te 
weten. Desalniettemin is het ook zittend 
op een stoel mogelijk om de beide per
spectieven afwisselend te aanschouwen, 
dan weer te genieten van de weidse baai, 
en dan weer van de gedetailleerde weer
gave van de Nederlandse handelspost. 

SLEUTELSTUK

Dit scherm is meer dan het hoogtepunt  
uit het oeuvre van Kawahara Keiga: het is 
een sleutelstuk dat de gehele historische 
Japancollectie van Museum Volkenkunde 
samenbindt. Het scherm toont de plaats 
waar het grootste deel van die collectie 
 samengebracht werd en de schepen waar
mee de collectie vervoerd werd. In Museum 
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Schildering van
timmergereedschap  
en krammen
Kawahara Keiga 
1820-30. Inkt en 
pigmenten,  
269 x 407 mm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN

Platte beitel 
Onbekende maker 
(Japan)
vóór 1823. Hout en 
metaal, L 35,2 cm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN

Schildering van een 
scheepstimmerwerf 
Kawahara Keiga
1826. Inkt en pigmenten 
op zijde, 277 x 418 mm
MUSEUM VOLKENKUNDE, 

LEIDEN

Binnenkort te zien
Het kamerscherm is vanaf eind september  
te zien in Museum Kröller-Müller op de 
tentoonstelling Als kunst je lief is. Na terug-
keer in Leiden, voorjaar 2019, begint een 
volledige restauratie van het scherm.  
Daarna zal het een centrale plek krijgen op 
de Japan-zaal van Museum Volkenkunde. 
Tot die tijd zal het museum op gezette 
tijden online verslag doen van de restauratie, 
en ook van onderzoeksresultaten die de 
herkomst van dit topstuk hopelijk verder 
ophelderen.

Volkenkunde bevinden zich modellen van 
de huizen op Deshima, die dienden voor 
een grote maquette waarmee in Nederland 
uitgelegd kon worden hoe het handelaars
leven in Japan was. Van haast alle soorten 
schepen die op het scherm staan afge beeld 
bevinden zich houten modellen uit diezelfde 
tijd in de collectie. Van de verschillende 
schepen en hun tuigage zijn er bovendien 
nauwkeurige, door Keiga gemaakte teke
ningen. Er is zelfs een schildering van zijn 
hand die een scheepstimmerwerf toont 
zodat we weten hoe de schepen gebouwd 
werden. Van Japanse timmergereedschap
pen zijn niet alleen  tekeningen maar ook 
complete, grotendeels ongebruikte sets met 
de originele bijlen, zagen, schaven, beitels, 
winkelhaken. De figuren op de schepen en 
op de wal in het kamerscherm zijn zo pre
cies geschilderd dat, hoewel ze maar enkele 
millimeters groot zijn, herkenbaar is welke 
nationaliteit ze hadden en zelfs wat hun 
sociale status was. De verschillende soorten 
kleding, de schoenen, de pruiken, de acces
soires, de parasols, en de zwaarden die ze 
droegen, van alles zijn voorbeelden bewaard 
gebleven in Leiden. Zo zal het scherm 
voor onze bezoekers functioneren als een 
prachtige ingang om de geschiedenis van 
de JapansNederlandse relaties beter te 
leren kennen, en de bijzondere volledigheid 
van de Japancollectie die daaruit voort
gekomen is beter te begrijpen.

Het mag voor zich spreken dat het 
Nationaal Museum van Wereldculturen, 
waar Museum Volkenkunde deel van uit
maakt, bijzonder trots is om dit scherm  
te hebben kunnen verwerven voor de 
Collectie Nederland. Zonder de genereu  
ze steun van de Vereniging Rembrandt, 
het Mondriaan Fonds, het VSBfonds,  
de Bank Giro Loterij en de Vereniging 
Vrienden van Museum Volkenkunde was 
dit niet mogelijk geweests 

Daan Kok

Conservator Oost-Azië

 




