
Japanse sculptuur is maar mondjesmaat vertegenwoor-
digd in Nederlandse musea. De bekendste voorbeelden 
zijn wellicht de vijf bronzen boeddhabeelden uit het 
midden van de 17de en de vroege 18de eeuw in Museum 
Volkenkunde in Leiden. Ze vormen dan wel geen  
samenhangende groep, maar ze zijn al decennialang als 
zodanig gepresenteerd. Aanvankelijk in de tuin van het 
museum, waar ze werden omlijst door magnoliatakken, 
tot in 1937 werd besloten ze binnen te plaatsen, al was 
er groot protest onder de Leidse bevolking, voor wie de 
boeddha’s een populaire lentebestemming waren. De 
daaropvolgende opstelling in de ‘boeddhazaal’ zal voor 
velen nog een levendige herinnering zijn. Menigeen 
bracht tijd door in de afgesloten ruimte waar het publiek 
kon zitten voor de vijf figuren, tegen een achtergrond 
van gordijnen. De verstilde atmosfeer was inderdaad  
betoverend en de nostalgie bleef toen het museum eind 
vorige eeuw werd gerenoveerd. Na een verblijf in de 
hoofdopstelling van de Japan-afdeling is de groep in 
2012 weer in een aparte zaal geplaatst, waar de beelden 
nu zijn te bewonderen in combinatie met andere die de 
boeddha’s meer context geven.

Ook het Rijksmuseum in Amsterdam heeft een  
aantal stukken in de opstelling. Dit zijn objecten in lang-
durig bruikleen van de Vereniging van Vrienden der 

Aziatische Kunst (VVAK), die vanaf 1952 haar collectie 
in het museum heeft ondergebracht. De VVAK was in 
1918 opgericht om de kunsten uit Azië voor het voet-
licht te brengen en begon in 1929 met het opbouwen 
van een eigen verzameling, om aan de hand van een  
beperkt aantal hoogtepunten aspecten van Aziatische 
kunst te kunnen tonen. De Vereniging Rembrandt 
heeft de VVAK meerdere keren de helpende hand toe-
gestoken, onder andere bij de verwerving in 1939 van 
de 12de-eeuwse Chinese Guanyin. De VVAK kreeg in 
1960 opnieuw steun, ditmaal bij de aankoop van een 
mid-12de-eeuwse Japanse boeddha. Dit beeld is een 
goed voorbeeld van de stijl van de Heianperiode  
(794-1185), toen het hof in de keizerlijke hoofdstad 
Heiankyô (het huidige Kyoto) regeerde en er een ver-
fijnde stijl bloeide in kunst en literatuur. Kenmerkend 
voor de elegante Heianstijl zijn de ronde, gestileerde  
lijnen van bijvoorbeeld de wenkbrauwen en de zachte 
modellering van de plooival.

DE TEMPELWACHTERBEELDEN

Het is opvallend dat al deze sculptuur in een ingetogen 
stijl is, waardoor weliswaar een belangrijke kant van de 
Japanse boeddhistische beeldhouwkunst wordt belicht, 
maar tevens een eenzijdig beeld wordt gegeven. De door 
het Rijksmuseum aangekochte wachters zijn exponenten 
van een geheel andere categorie. Het boeddhisme kent 
een scala aan energieke godheden, van wie de actieve 
rol wordt benadrukt door een dynamische manier van 
uitbeelden. Dit aspect van de Japanse sculptuur was niet 
alleen slecht vertegenwoordigd in Nederlandse musea; 
zelfs in Europese context was de komst van een paar 
wachters naar het Rijksmuseum een primeur. Bij de over- 
weging voor verwerving speelde een belangrijke rol dat 
het gaat om een wezenlijke toevoeging aan het museaal 
bezit, naast de inherente kwaliteit van de beelden, die 
met hun bewegelijke poses en krachtige uitstraling  
imponerende museumvoorwerpen zijn.

De wachterfiguren tonen de stijl die in de beeldhouw-
kunst opkwam toen in de 12de eeuw de hofaristocratie 
de regie over het land kwijt raakte en door krijgsheren 
van de troon werd gestoten. Bij de nieuwe elite van mili-
taire machthebbers hoorde een andersoortige sculptuur 
dan de verfijnde Heianstijl en die werd gevonden bij 
een groep jonge beeldhouwers. Zij maakten sculptuur 
in een naturalistische, energieke stijl, waarvan de 14de-
eeuwse wachters in het Rijksmuseum latere exponenten 
zijn. Men greep hiervoor terug op een naturalistische 
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In 2007 verwierf het Rijksmuseum met steun van onder meer de 
Vereniging Rembrandt een paar 14de-eeuwse Japanse tempel-
wachters. Deze hielden eeuwenlang de wacht bij de poort van 
een tempel in West-Japan voordat ze naar Nederland kwamen 
om hier het beeld van de Japanse sculptuur te vervolledigen.
Na de langverwachte heropening van het Rijksmuseum zullen 
ze een van de hoogtepunten zijn in het nieuwe paviljoen voor 
Aziatische kunst.
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manier van vormgeven die in de 8ste eeuw in zwang was 
geweest en formuleerde een directe, aansprekende stijl. 
Bij actieve godheden komt die stijl het best naar voren. 
Aangespannen spierbundels en afschrikwekkende  
gezichtsuitdrukkingen werden met groot gevoel voor 
drama weergegeven, om de functie van de beelden bij 
de gelovigen kernachtig te laten overkomen. In het 
geval van de tempelwachters is de hoofdboodschap een-
duidig. Ze staan op wacht aan weerszijden van de ingang 
in de toegangspoort tot het tempelterrein, om al het 
kwaad buiten te houden. Ze manen niet alleen de be-
zoeker om zich goed te gedragen, ook niet-menselijke 
kwade krachten worden door hen geweerd.

LAGEN VAN BETEKENIS

Onder de duidelijke hoofdboodschap van de  
wachters liggen meerdere lagen van betekenis. 
Tempelwachters komen altijd in paren voor, waarvan 
de één de mond open houdt. Hij maakt de klank ‘a’ 
en heet Agyô. De ander, Ungyô, heeft de mond g 
esloten en maakt het geluid ‘un’. Dit zijn de eerste  
en laatste lettergrepen uit het Siddham (een speciaal 
schrift om teksten in Sanskriet weer te geven) en samen 
staan ze voor alle mogelijke klanken. In deze figuren 
is aldus alle kennis vervat, in alle mogelijke vormen. 
De bezoeker die tussen hen door loopt alvorens het 
tempelterrein te betreden verkrijgt die wijsheid zo 
symbolisch. Ook het wapen dat de wachters in hun 
hand houden verbeeldt wijsheid, zo onsplijtbaar en 
hard als diamant. Deze ware kennis zegeviert over  
illusies, kwade invloeden en onwetendheid.
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Er zijn verschillende stromingen binnen het Japans 
boeddhisme, elk met eigen bijzonderheden. De  
wachters van het Rijksmuseum stonden bij een tempel 
van de esotherische traditie en ze ontlenen hieraan een 
aantal elementen van betekenis die specifiek zijn voor 
deze stroming. Belangrijk in het esotherisch boeddhisme 
is dat verlichting niet iets is dat pas na langdurige oefening 
bereikt kan worden, maar al in de kern van eenieder 
aanwezig is en door iedereen kan worden ontwikkeld. 
De gelovige kan zich door oefeningen modelleren naar 
boeddha en zijn eigen boeddhanatuur die hij al met 
zich meedraagt realiseren. Het openen en sluiten van 
de monden van de wachters en dat van de deuren naar 
het tempelterrein wordt in verband gebracht met het 
openen van de poort naar de waarheid – het boeddha-
karakter dat in ieder schuilt – en het sluiten van de 
poort naar het menselijk handelen dat is vervuild door 
verlangen, illusies en onwetendheid.

DE TEMPEL IWAYAJI

De wachters van het Rijksmuseum zijn gemaakt voor de 
Iwayaji, een tempel even buiten de plaats Yokota in de 
huidige prefectuur Shimane in West-Japan. De naam 
Iwayaji, ‘rotsverblijftempel’, duidt erop dat het een plek 
is die waarschijnlijk al voor de komst van het boeddhisme 
in de 6de eeuw betekenis had. De tempel is tegen een 
heuvel gebouwd, vlak voor een opmerkelijke rotsfor- 
matie bij een kloof. In de inheemse Japanse geloofs- 
overtuiging (de voorloper van het latere Shinto) waren 
bijzondere natuurlijke fenomenen uitdrukking van de 
aanwezigheid van goden, die werden geacht zich vooral 
in bergachtige streken op te houden.

Wellicht vindt de tempel zijn oorsprong in een  
eenvoudig bouwsel dat hier werd opgetrokken en dat in 
de loop van de tijd uitgroeide tot een groter complex. 
Zeker is dat het in de 14de eeuw een periode van bloei 

doormaakte. In 1306 werd het 
hoofdbeeld van de tempel gemaakt 
door een beeldhouwer Kyôshin, 
van wie dit boeddhabeeld het enig 
bekende werk is. Het kan niet wor-
den uitgesloten dat hij ook de maker 
is van de tempelwachters, maar enig 
bewijs hiervoor ontbreekt. Het ligt 
wel voor de hand om de beelden in 
deze 14de-eeuwse bloeiperiode te 
dateren, op grond van vergelijking 
met andere wachterbeelden.  

De modellering is niet zo sprankelend en origineel als 
het werk van de meesters uit de beginperiode van de 
energieke stijl rond 1200, maar de stijl is nog alleszins 
levendig, in tegenstelling tot latere sculptuur waarbij de 
frisheid langzamerhand verloren is gegaan.

Uit tempeldocumenten blijkt dat de wachters in de 
vroege 16de eeuw beschadigd werden bij de aanhoudende 
gewelddadigheden die Japan troffen in een lange periode 
van binnenlandse strijd. De streek rond de tempel was 
in 1514 het toneel van schermutselingen waarbij de  
tempel grotendeels werd verwoest. In 1520 werd er een 
priester aangetrokken die leiding moest gaan geven aan 
de herstelwerkzaamheden. Hij gaf in 1535 opdracht 
voor de bouw van een nieuwe tempelpoort, die in het 
jaar daarop werd voltooid. Voor het herstel van de  
tempelbeelden liet men de beeldhouwer Kôshû uit de 
hoofdstad overkomen. Hij nam ook de wachters onder 
handen. Het dagboek van de priester vermeldt dat 
Kôshû in 1539 de beelden restaureerde en opnieuw 
voorzag van lakwerkversiering.

Bij onderzoek naar de nog resterende polychromie 
zijn miniscule resten gevonden van de grondlagen van 
de oorspronkelijke 14de-eeuwse decoratie en maar heel 
weinig van de versiering die Kôshû in 1539 aanbracht. 
Wel is duidelijk dat de huid door hem werd bedekt met 
een (kostbare) rode laag van pure vermiljoen; deze kleur 
geeft bij boeddhistische godheden een toornig karakter 
aan. In de eeuwen na de 16de-eeuwse opknapbeurt is de 
versiering nog een aantal keren bijgewerkt en nu is een 
versieringslaag uit de late 19de eeuw het meest zichtbaar. 
In die tijd was de neergang van het tempelcomplex  
waarschijnlijk al ingezet, toen het boeddhisme een 
moeilijke periode doormaakte. Tegenwoordig is de  
tempel niet meer in gebruik en staan de gebouwen leeg. 
De sculptuur heeft deels een bestemming gevonden in 
andere tempels in Japan. De wachters vonden hun weg 
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naar de Japanse kunsthandel en nadat de Japanse over-
heid een vergunning verleende om de monumentale 
beelden het land uit te mogen voeren, was de weg vrij 
voor het Rijksmuseum om ze te verwerven.

OVERWEGINGEN VOOR DE TOEKOMST

Het huidige uiterlijk van de wachters laat de tand des 
tijds zien en dat is geen bezwaar voor beelden die een 
bewogen leven achter de rug hebben. De geschiedenis 
van het voorwerp mag best zichtbaar zijn voor de muse-
umbezoeker, voor wie de dynamiek van de beelden nog 
uitstekend zal overkomen. Anderzijds is het wel zo dat 
de veelkleurige resten de strakheid en kracht van het 
snijwerk aanmerkelijk minder zichtbaar maken. Het is 
dan ook te overwegen om de witte delen, die eigenlijk 
als basislagen de ondergrond van de versiering moeten 
vormen, licht bij te kleuren, zodat de algehele indruk 
wat evenwichtiger wordt. Voorlopig is iedereen uitgeno-
digd deze kwestie zelf te komen beoordelen en hopelijk 
te genieten van de opstelling van de wachters in het 
nieuwe Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseums
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De Japanse tempelwachters zijn verworven met  
steun van de Vereniging Rembrandt mede dankzij het 
Prins Bernhard Cultuurfonds, de BankGiro Loterij, het 
M.J. Drabbe Fonds, ter beschikking gesteld door  
ABN-AMRO, en het Mondriaan Fonds


