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Japanse kunst, 
Nederlandse kennis

Een internationale verzamelaarsvereniging met een toonaangevend tijdschrift, zo 
zou je de Society for Japanese Arts kort kunnen omschrijven. De SJA biedt haar 
leden workshops en lezingen, organiseert tentoonstellingen en is bovenal een 
plek waar kennis over Japanse kunst samenkomt. Voorzitter Henk Hoogsteden, 
secretaris Maureen de Vries en hoofdredacteur Anna Beerens van tijdschrift Andon 
vertellen over hun vereniging van verzamelaars die vrienden zijn geworden door een 
gezamenlijke liefde voor Japanse kunst.

Verenigde Verzamelaars

TEKsT En foTo’s Liesbeth Vijfvinkel

 D
at een internationale vereniging voor Japanse 
kunst juist in Nederland gezeteld is, is volgens 
het bestuur goed te verklaren. ‘Lang hebben wij 
als enige land gehandeld met Japan. Japanse 
kunst is daarom in Nederland lang niet zo exo-

tisch als in andere landen,’ legt Henk Hoogsteden uit. 
Verzamelaars en kunsthandelaars richtten in 1937 de 
Vereening voor Japansche Grafiek en Kleinkunst op, met 
als doel expertise uitwisselen over kunst (toen nog voor-
namelijk prenten). Later werd de vereniging omgedoopt 
tot Society for Japanese Arts (SJA). 77 jaar later heeft de 
vereniging achthonderd leden van over de hele wereld. 
Hoogsteden: ‘Van die leden komt iets meer dan de helft uit 
Nederland. De andere helft komt voornamelijk uit Europa 
en Amerika. Bij activiteiten houden we er rekening mee 
dat de buitenlandse leden weinig gelegenheid hebben om 
deel te nemen en daarom is de buitenlandse contributie 
iets lager.’
Die activiteiten zijn zo gevarieerd mogelijk, omdat de 
interesses van de leden uiteenlopen. ‘Gemiddeld zijn er 
zes workshops per jaar, zoals de recente workshop over 
het restaureren van Japanse rolschilderingen in het res-
tauratieatelier van het Museum Volkenkunde in Leiden,’ 
geeft Maureen de Vries als voorbeeld. Ook houdt de ver-
eniging een nieuwjaarsreceptie en jaarvergadering die 
gekoppeld worden aan tentoonstellingen of presentaties 
op het gebied van Japanse kunst. En dan zijn er nog de 
lezingen en conferenties, zoals het symposium The greater 
Taishō period: 1900–1940 Years of Irony and Paradox dat 
vorig jaar werd gehouden ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van de vereniging. ‘Op dat symposium over Japan-
se kunst uit de vroegtwintigste eeuw kwamen wel veel 
internationale leden af, maar het was dan ook een inter-

nationale conferentie met sprekers uit de hele wereld,’ 
vertelt Hoogsteden. 

Kennis en contacten
Voor zowel de nationale als internationale leden ziet 
de voorzitter de toegevoegde waarde van de vereniging: 
‘Leden kunnen gemakkelijk contact leggen met anderen 
die dezelfde interesse hebben en vervolgens kennis uitwis-
selen.’ Anna Beerens voegt daaraan toe dat het kennis-
niveau van de leden erg hoog is: ‘Natuurlijk zijn er leden 
die gewoon verzamelen omdat ze het mooi vinden, maar 
een groot deel wil precies weten waar ze mee bezig zijn. 
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Zij hebben een enorme materiaalkennis en historische 
kennis. Het is fijn om dat te delen, want waarom zou je als 
verzamelaar het wiel opnieuw uitvinden?’
De kennis wordt op diverse manieren voortdurend up-
to-date gehouden. Zo is de vereniging gekoppeld aan het 
Heinz M. Kaempfer Fonds, vertelt De Vries. ‘Een klein 
deel van de ledencontributie gaat naar dit fonds, dat is 
opgericht na het overlijden van prominent lid en voor-
malig secretaris en voorzitter Heinz M. Kaempfer (1904-
1986). Het geld in het fonds wordt gebruikt om jonge 
onderzoekers op het gebied van Japanse kunst te onder-
steunen en hun werk te publiceren. Ze krijgen bijvoor-
beeld hun ticket naar Japan vergoed als ze daar heen gaan 
voor onderzoek.’ Voor het ondersteunen van onderzoek 
krijgen de leden van SJA kennis terug. ‘Het fonds organi-
seert ieder jaar een lezing en de jonge onderzoekers zijn 
vaak ook spreker op onze symposia. Daarnaast leveren ze 
als tegenpresentatie een artikel over hun onderzoek voor 
Andon,’ legt De Vries uit. 
Het hoge kennisniveau onder de leden resulteert ook 
in bijzondere en waardevolle collecties. Meer dan eens 
belandt een collectie van één van de leden in een museum. 
‘Wat ik leuk vind is dat leden hun verzameling in bruikleen 
geven,’ zegt Hoogsteden. ‘Zo staat er nu een collectie lak-
werk in het Aziatisch Paviljoen van het Rijksmuseum en 
een ander lid heeft een collectie kimono’s geschonken.’
De Vries vult aan: ‘Samen met onze leden organiseren 
we ook zelf tentoonstellingen in musea. Zo zijn er al ten-
toonstellingen geweest in het Frans Hals museum, het 
Van Gogh Museum en de Kunsthal.’ De catalogi die de 

vereniging bij de tentoonstellingen maakt worden vaak 
standaardnaslagwerken. Een compliment voor de vereni-
ging, maar niet alleen dat: ‘Met de verkoop van de catalogi 
maken we wat winst, zodat we extra kasinkomsten heb-
ben’, legt Hoogsteden uit. 

tijdschrift van hoog niveau
Naast deze catalogi geeft SJA twee keer per jaar het tijd-
schrift Andon uit, dat vanwege de vele internationale leden 
Engelstalig is. Hoofdredacteur Anna Beerens vertelt: ‘Ik 
kan met enige trots zeggen dat er eigenlijk maar één ander 
tijdschrift over Japanse kunst op hetzelfde niveau bestaat, 
en dat is Impressions, het tijdschrift van de Japanese Art 
Society of America (JASA).’ Andon heeft zich onwikkeld 
van verenigingsblaadje tot wetenschappelijk tijdschrift. 
Beerens: ‘De insteek van de artikelen is wetenschappelijk, 
maar het is niet zo geschreven dat alleen specialisten het 
begrijpen.’ De inhoud van Andon beslaat Japanse kunst 
in de breedste zin van het woord; niet alleen kunst die je 
kunt verzamelen, maar ook architectuur, bloemsierkunst 
en Japanse tuinen komen aan bod. Ook zijn er achter-
grondartikelen. De redactie bestaat uit drie leden, die vaak 
gebruikmaken van de kennis binnen de vereniging. ‘Er is 
zo veel kennis, dat er altijd wel iemand is die we een artikel 

kunnen sturen om te checken of het iets is.’ De artikelen in 
Andon worden deels aangeboden, deels nodigt de hoofdre-
dacteur schrijvers uit. ‘Ik vind het leuk om te zien hoe men-
sen spontaan artikelen toesturen. Maar soms zeggen men-
sen ook: ik weet heel veel, maar ik ben geen schrijver. Dat 
lossen we dan op met een interview. Ook vraag ik schrijvers 

Miniatuurkunst aan een kimono
‘Ik verzamel netsuke en inro,’ begint Henk Hoogsteden zijn verzamelaarsverhaal. 
‘Inro zijn kleine doosjes om aan een kimono te hangen. Een kimono heeft 
namelijk geen zakken en zo kun je toch iets kleins meenemen. netsuke zijn 
Japanse gordelknopen, die ervoor zorgen dat de inro goed blijft zitten. Mijn 
interesse daarin is per toeval ontstaan. Mijn eerste netsuke kocht ik in een 
antiekwinkeltje, omdat ik het zo mooi vond. Vervolgens ben ik in new York met 
een galerist in contact gekomen, die me vertelde dat haar vader in nederland 
een hele verzameling had. Daar ben ik gaan kijken en zo ben ik er in gerold.’

Verenigde Verzamelaars

Beaque ipsus esciendi re 
poreped ipsunt recusda 
voluptur, nulloreperum

De waarde van Japanse kunst
Een deel van de Japanse kunstverzamelingen ver-
dwijnt in musea, een deel komt terug op de markt 
via veilingen. Een recent voorbeeld daarvan is de 
collectie van Edward Wrangham, die werd geveild 

bij Bonhams in Londen. De verzameling bevatte 
meer dan 1.000 traditionele Japanse objecten. De 
veiling brak een record door een inro die 162.000 
pond opbracht. Een andere inro die van tevoren 

geschat werd op 3.000 pond werd verkocht voor 
96.000 pond. Een drie centimeter hoge netsuke 
in de vorm van een hond uit de achttiende eeuw 
werd verkocht voor 38.400 pond. 

met veel kennis over een bepaald onderwerp, zoals de con-
servator van de National Gallery Prague, waar een belang-
rijke collectie contemporaine Japanse kalligrafie is.’ 
Beerens heeft goede contacten met de Franse vereniging 
voor Japanse kunst: ‘Zij vertalen onze artikelen voor hun 
eigen tijdschrift.’ Goede banden met andere verenigingen 

Kawase Hasui (1883-1957), Ochanomizu. serie: Tōkyō nijūkei (Twintig gezichten van Tokyo). 
Uitgegeven door Watanabe shōzaburō in 1926. Collectie nihon no hanga, Amsterdam

onchi Kōshirō (1891-
1955), Daibingu 
(Duiken). Privé 
uitgegeven in 1932. 
Collectie nihon no 
hanga, Amsterdam
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zijn er ook, aldus voorzitter Hoogsteden, zoals de Vereni-
ging der Vrienden van Aziatische Kunst (VVAK) en de 
Nederlands-Japanse Vereniging (NJV). ‘We organiseren 
gezamenlijke activiteiten en hun leden komen ook naar 
onze lezingen. Dan hebben we nog contact met vereni-
gingen die zich specifiek richten op één kunstvorm, zoals 
wapens of netsuke. Zo is er laatst een artikel over Japanse 
zwaarden gepubliceerd in Andon.’

Meer dan prenten
De SJA was bij de oprichting vooral gefocust op Japanse 
prenten; inmiddels verzamelen de leden een grote ver-
scheidenheid aan Japanse kunst. Het bestuur schat in 
dat ongeveer 50% van de leden prentenverzamelaar is. 
De andere helft van het ledenbestand verzamelt uiteen-
lopende kunstobjecten, zoals netsuke (gordelknopen), 
inro (kleine doosjes), tsuba (stootplaatjes voor zwaarden), 
rolschilderijen, lakwerk, keramiek, zwaarden en harnas-
sen. Leden die van alles wat verzamelen zijn er niet veel, 
de meeste specialiseren zich. De man-vrouwverhouding 
binnen de vereniging is in evenwicht; er zijn ook veel echt-
paren die samen verzamelen en van wie er vaak één lid is. 
De leeftijdsverdeling daarentegen is niet geheel in balans: 
‘Het grootste deel van de leden is veertigplus’, schat De 
Vries in. Het bestuur vermoedt dat dat deels komt door-
dat Japanse kunst een dure hobby is. ‘Kwalitatief goede 
objecten zijn niet goedkoop en als je er één hebt, wil je er 
meer. Zo heb je inro van 1000 pond, maar ook van 250.000 
pond,’ verklaart Hoogsteden. Beerens denkt dat het ook te 
maken heeft met woonomstandigheden: ‘Soms zijn men-
sen wel geïnteresseerd in verzamelen, maar weten ze niet 
waar ze de objecten moeten laten. Dan gaat het echt om 
praktische problemen, zoals een plafond dat te laag is om 
een rolschilderij aan de muur te kunnen hangen.’ Toch is 
de SJA absoluut geen bejaardenvereniging. Dat komt deels 
door de samenwerking met studenten. Het bestuur wil 
dan ook benadrukken dat je geen verzamelaar hoeft te zijn 
om lid te worden van de vereniging. Interesse in Japanse 
kunst is voldoende. 

vervalsingen 
Hoe leden aan hun kunst komen verschilt per verza-
meldiscipline. Maar voor alle kunst geldt: zoek het niet 
in Japan. ‘Daar is alles al weg, dus je moet in Europa of 
Amerika zijn,’ vertelt Hoogsteden. Japanse prenten zijn 
te vinden op veilingen en in kunsthandels. Op kunst-
beurs PAN zijn ieder jaar vijf handelaren te vinden die in 
Japanse kunst handelen en er zijn ook handelaren die naar 
conferenties komen om hun objecten aan te bieden. ‘Die 
handelaren zijn vaak ook lid van de SJA en belangrijk voor 
de vereniging,’ vertelt Beerens. ‘Menig handelaar is contri-
buant van Andon, zij weten namelijk gigantisch veel.’
Zoals bij veel kunstgebieden het geval is, heeft ook de 
Japanse kunst te maken met vervalsingen. Hoogste-
den: ‘Je moet er echt kijk op hebben om vals van echt te 
onderscheiden. Als je begint met verzamelen ben je een 
amateur, maar in de loop van de tijd groei je uit tot ken-
ner. Soms weet je zelfs meer dan een handelaar. Ik ben 

ervan overtuigd dat je, door veel te zien, na een tijdje de 
echte kunst kunt herkennen. Er zijn bijvoorbeeld Chinese 
netsuke in omloop. Die zijn wel van echt ivoor, maar een 
kenner ziet dat het snijwerk anders is.’ Bij andere kunst-
disciplines is de lijn tussen echt en vals heel moeilijk te 
bepalen. Beerens: ‘Ik verzamel rolschilderijen, die zijn 
gesigneerd en er staat een stempel op van de kunstenaar. 
Maar het gebeurde dat een meesterschilder zijn stempel 
uitleende aan een leerling, zodat het schilderij beter ver-
kocht. Daarmee wordt onderscheid maken tussen echt en 
vals extra lastig.’

Ieder seizoen z’n eigen schilderij
‘Tijdens mijn studie deed ik onderzoek naar een kunstenaarsnet-
werk. Het leek met leuk om een schilderij van deze kunstenaars 
te hebben,’ legt Anna Beerens het begin van haar verzameling 
uit. ‘Deze rolschilderijen stellen beiden bamboe in de wind voor, 
al zit er ruim 150 jaar tussen. Wat ik er mooi aan vind is dat ze 
erg kalligrafisch geschilderd zijn – beide kunstenaars waren dan 
ook bekender als kalligraaf dan als schilder. Deze schilderijen 
zijn oprolbaar omdat je in Japan nooit iets permanent ophangt, 
maar voor een bepaalde gelegenheid, voor een seizoen. Daarna 
rol je het op, bewaar je het in de doos en hang je een ander 
schilderij op. Ik hang deze schilderijen ook niet permanent op en 
zou me niet kunnen voorstellen een schilderij met kersenbloe-
sem in de winter op te hangen.’

Beaque ipsus esciendi re 
poreped ipsunt recusda 
voluptur, nulloreperum 
aciet, venihita aborrovid

Rolschilderij Bamboe in de wind 
(1928) van saitō shōun (1895-?)

Rolschilderij Bamboe in de wind 
van Chō Tōsai (1713-1786).
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Japans prentenkabinet Nihon no hanga
naast secretaris van de sJA is Maureen de Vries 
ook assistent-conservator in museum nihon no 
hanga. ‘Dit is de privécollectie van mevrouw 
Elise Wessels,’ vertelt ze over het museum. ‘Ze is 
een prominent lid van onze vereniging en begon 
dertig jaar geleden met verzamelen, omdat ze 
vaak in Japan kwam. na een tijd verzamelen 
bleek dat de prenten die ze meenam allemaal uit 
de periode 1910–1950 kwamen. Zo ontstond het 
idee van een prentenkabinet. Met dat doel heeft 
ze dit pand aan de Keizersgracht aangekocht, het 
privémuseum werd geopend in april 2009.’
De collectie bevat inmiddels 2.000 Japanse pren-
ten uit de eerste helft van de twintigste eeuw. 
Twee keer per jaar is er een tentoonstelling, die 
geheel wordt samengesteld uit eigen collectie. 
De Vries: ‘Voor de tentoonstellingen zoeken we 
naar thema’s binnen de collectie. soms is dat een 
stroming, soms is het gebaseerd op een thema. 
soms is een nieuwe aankoop de aanleiding voor 

een tentoonstellingsonderwerp.’ 
naast het bezichtigen op de tentoonstellingen 
kunnen alle objecten opgevraagd worden als 
studieobject. Toch gebeurt dat niet heel veel: 
‘Er wordt weinig onderzoek gedaan naar vroeg-
twintigste-eeuwse Japanse kunst. Er zijn hier 
momenteel wel twee studenten bezig met een 
promotie-onderzoek naar een Japanse kunste-
naar. En we krijgen ook verschillende studiebe-
zoeken uit het buitenland. onze catalogi gaan de 
hele wereld over.’
De collectie van nihon no hanga is één van de 
grootste buiten Japan met prenten uit deze 
periode. ook bevat de collectie bijzondere stuk-
ken, zoals prenten van de bekendste twintigste-
eeuwse landschapskunstenaar Kawase Hasui 
(1883–1957). De Vries: ‘Zijn werk was en is zeer 
geliefd bij zowel Japanse als westerse verza-
melaars, omdat het een nostalgie van het land 
toont die beiden kunnen waarderen. ook is er 

een prent van een duikster van onchi Kōshirō 
(1891–1955), één van de belangrijkste figuren in 
de ontwikkeling van de sōsaku-hanga (letterlijk: 
creatieve prentkunst). Het bleek dat deze prent 
langer is dan oorspronkelijk werd gedacht. Ande-
re exemplaren beslaan maar de helft dan de druk 
die wij hebben. Aan de onderkant van de prent is 
nog water te zien.’

nihon no hanga is in de maanden mei en novem-
ber geopend op vrijdag, zaterdag en zondag 
van 12.00 tot 16.00 uur en is gratis toegankelijk. 
Bezoek met een groep op afspraak is ook moge-
lijk. In de maand november is de tentoonstelling 
The Poetry of Rain and Snow te bezichtigen, met 
elke vrijdag een gratis rondleiding om 14:00 uur 
(reserveren verplicht, via de website). 

Nihon no hanga,Keizersgracht 586, Amsterdam
www.nihon-no-hanga.nl

Japanse kamer 
in museum 
nihon no hanga

Zichtbare verschuiving
Het verzamelen van Japanse kunst is ook aan trends 
onderhevig. De Vries denkt dat dat vooral samenhangt 
met de aandacht vanuit musea en galeries: ‘Publicaties 
en tentoonstellingen hebben veel invloed op het inte-
ressegebied. Een paar jaar geleden is er voor het eerst 
een Engelstalige publicatie verschenen over de Japanse 
prentkunstenaar Tsukioka Kōgyo (1869–1927) met een 
bijbehorende rondreizende tentoonstelling. Dan zie je 
dat geleidelijk meer mensen in zijn werk geïnteresseerd 
zijn.’ Daarnaast is er een verschuiving zichtbaar in de 

periodes waaruit kunst verzameld wordt. Het interes-
segebied van veel verzamelaars breidt zich onder andere 
uit naar de twintigste eeuw, ook omdat het steeds lastiger 
wordt om kwalitatief goede kunst uit vroege periodes 
aan te kopen. Deels komt dat doordat veel verzamelingen 
verdwijnen in musea. Hoogsteden: ‘Er wordt binnen de 
vereniging wel gesproken over de bestemming van een 
verzameling. Er zijn verzamelaars die hun objecten aan 
een museum schenken. Zo blijft het beschikbaar voor 
publiek, maar het wordt niet altijd tentoongesteld. Aan de 
andere kant worden er ook grote verzamelingen geveild, 

Het op deze pagina’s 
afgedrukte artikel 
over de Vereniging 
van Verzamelaars 
van oude fondsen 
is een onderdeel 
van een serie over 
verenigingen van 
verzamelaars. Er zijn 
voor deze serie een 
twaalftal verenigingen 
geselecteerd die 
passen binnen het 
 concept van Origine. 
Deze serie wordt 
mede mogelijk 
gemaakt door AXA 
Art, internationaal 
verzekeraar van kunst, 
antiek en design voor 
zowel particulieren, 
galerieën, kunst-
handelaren, veilingen 
en musea. AxA Art is 
tevens hoofdsponsor 
van de TEfAf, 
Maastricht.
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zoals recent de collectie van Edward Wrangham. Zijn 
enorme verzameling is daarmee in één klap verspreid over 
de hele wereld. Voor beiden is wat te zeggen.’

toeKoMst 
De SJA ziet de toekomst met veel vertrouwen tegemoet. 
Omdat het verzamelen van Japanse kunst een leven lang 
doorgaat, blijven verzamelaars over het algemeen heel 
lang lid. Daarbij komt dat veel verzamelaars vrienden zijn 
geworden. ‘De vereniging is een deel van je sociale leven, 
met vrienden die je kent via de Japanse kunst,’ zegt Bee-
rens. ‘Bij iedere bijeenkomst is het alsof je goede kennissen 
weer ziet,’ voegt De Vries daaraan toe. De vergaderingen 
van het bestuur, zo’n vier tot zes keer per jaar, vonden tot 
nu toe plaats bij de leden thuis, maar dat gaat veranderen. 
De Vries: ‘We willen graag een vaste plek voor de vergade-
ringen. In de toekomst zullen we afwisselend vergaderen 
in het Japanmusem SieboldHuis te Leiden en hier, in 

Utagawa Kunisada 
(1786-1864), links: 
De kabuki-acteur 
Ichimura Kakitsu IV 
(1844-1903) in de 
rol van shirataki no 
sakichi; rechts: Uta-
gawa Kunisada, 
De kabuki-acteur 
sawamura Tanosuke 
III (1845-1878) als 
de Tovenaar Prinses 
Kusunoki Koma. Beide 
uit de serie: Toyokuni 
kigō kijutsu kurabe 
(Een Wedstrijd tussen 
Tovenaars getekend 
door Toyokuni). 
Uitgegeven door Hira-
noya shinzō in 1863. 
Collectie Arendie en 
Henk Herwig
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Nihon no hanga te Amsterdam. In dit privémuseum hangt 
de collectie van één van onze prominente leden Elise Wes-
sels (zie kader). Het is een bijzondere collectie die zich 
focust op vroegtwintigste-eeuwse prenten. De SJA is heel 
blij met deze plek. Hier vinden twee tentoonstellingen per 
jaar plaats, dus zijn er meteen extra activiteiten voor onze 
leden.’ Een jaar na het 75-jarig jubileum wordt er al druk 
nagedacht over het vieren van het 80-jarig bestaan. ‘Het 
liefst willen we dat vieren met een tentoonstelling, waarbij 
we ook gebruik willen maken van alle kennis binnen de 
vereniging,’ legt Hoogsteden uit. ‘We zijn een hele actieve 
vereniging en werken interactief samen met musea, dat 
willen we bij ons volgende jubileum graag benutten.’ •

www.society-for-japanese-arts.org
op woensdag 17 september om 19:30 uur houdt de sJA een 
introductieavond voor geïnteresseerden in Japanse kunst. 
Aanmelden kan via secretary@society-for-japanese-arts.org.


