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0. Introductie  

 

In dit werk zal ik in het Japanse speelgoed indicaties trachten te vinden die de weg 

spiegelen die Japan heeft afgelegd in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog en poog ik 

verwijzingen te vinden naar de socio-culturele en economische veranderingen die het land 

onderging tussen 1945 en ca. 1980.  

De oorlogsjaren zelf zullen hier niet besproken worden, maar het moet gezegd worden 

dat de naoorlogse periode geen volledige breuk is met de voorafgaande jaren. Het groot aantal 

gesneuvelden en de slechte toestand in de steden en dorpen, de honger en voortdurende angst 

zorgen vandaag de dag nog altijd voor een sterke afkeer van de herinnering aan de oorlog. 

Nakamura Takafusa 中村隆英  stelt dat dit gevoel, gecombineerd met het gebrek aan 

bronmateriaal over deze periode, vaak geresulteerd heeft in het weglaten van de oorlogsjaren 

wanneer men de Japanse economie behandelt. De Japanse economische geschiedenis wordt 

vaak opgedeeld in een “vooroorlogse” en een “naoorlogse” periode, wat de ontwikkelingen 

die in de jaren 1930 of tijdens de oorlog ontstonden en na de oorlog voortduurden geen eer 

aandoet. Het systeem dat tijdens de oorlog ontwikkeld werd, deed namelijk dienst als basis 

voor de naoorlogse economie. Zo groeiden de bedrijven die zich wisten uit te breiden tijdens 

de oorlog uit tot de voornaamste naoorlogse ondernemingen.
1

 De Amerikaanse 

democratisering hoefde eveneens niet uit het niets te ontstaan en was in zekere zin een 

voortzetting van de liberale jaren twintig van de Taishō-democratie.
2
 

Met deze bedenkingen over continuïteit in de naoorlogse periode in het achterhoofd is 

het doel van deze thesis om te onderzoeken hoe het Japanse historische verhaal hierna verder 

liep en welke sporen hiervan te vinden zijn in het speelgoed geproduceerd in de naoorlogse 

periode. Hierbij is het echter noodzakelijk te vermelden dat ik in dit werk geen volledig beeld 

zal kunnen scheppen van deze periode. Dit vraagt een studie die groter is dan wat ik hier plan 

te doen.  

Waarom de keuze voor speelgoed als leidraad van dit onderzoek? Speelgoed is overal 

ter wereld te vinden en kan verschillen naargelang de geografische, politieke, economische en 

socio-culturele context waarin het gemaakt werd. De Japan Toy Association beschrijft haar 

ideaal als volgt: 

 

                                                           
1
 Nakamura 1983: p. 3 

2
 Adriaensens en Vanoverbeke 2004: pp. 17-18 
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“Toys are the “friends” which children encounter first. Toys are good friends who shed light 

on children’s five senses and foster their minds. Toys represent each race and nation and are a 

measurement of cultural wealth. By providing enjoyable, safe and affordable toys, we are 

creators of culture who grant plenitude and lights to people’s livelihood from babies to the 

elderly. Then, we, the people providing toys, promise to contribute to society proudly.”
3
 

 

De Japan Toy Association werd gesticht in augustus 1967  en neemt sindsdien een 

actieve rol op zich in de speelgoedindustrie. De organisatie houdt zich bezig met het 

promoten van de waarborg van de veiligheid van het speelgoed via het merkteken “ST” 

(“safety toy”), de ontwikkeling van de industrie en internationale uitwisseling.
4
 

Met speelgoed imiteert het kind al spelend de bezigheden en het leven van de 

volwassenen. Kinderen overal ter wereld spelen het echte volwassen leven na, miniaturen van 

gereedschap, wapens, muziekinstrumenten enzovoort gebruikend.
5
 Dat speelgoed een spiegel 

is van het dagelijkse leven van de mensen en van de technologische en maatschappelijke 

ontwikkelingen die sterk veranderden en evolueerden in de loop der eeuwen wordt nogmaals 

bevestigd op de website van het Speelgoedmuseum van Mechelen. Spelen is universeel en het 

speelgoed uit werelddelen met een uiteenlopende sociale, politieke en maatschappelijke 

context weerspiegelt en benadrukt tegelijkertijd de verscheidenheid en het universele karakter 

van de mens.
6
 In de woorden van het Speelgoedmuseum zelf: 

 

“Speelgoed, spiegel van de wereld. Spel en speelgoed zijn van alle tijden en alle mensen. Ze 

nemen een belangrijke plaats in, zowel in het leven zelf als in de hele samenleving. In zijn 

Homo Ludens stelt Huizinga zelfs dat alle facetten van de samenleving, zowel in het (verre) 

verleden van de mens als in het heden, verklaard kunnen worden vanuit het oogpunt van het 

spelelement.”
7
 

 

Johan Huizinga’s Homo Ludens werd in 1938 gepubliceerd en werd algemeen bekend 

na de dood van de auteur in 1945. Het originele werk, geschreven in het Nederlands, werd  in 

1963 voor het eerst vertaald naar het Japans.
8
 Huizinga: “Het is al een oude gedachte die 

getuigt, dat bij doordenken tot den bodem van ons kennen alle menschelijk (sic.) handelen 

slechts een spelen schijnt.”
9
 In zijn Homo Ludens wenste hij het begrip “spel” te integreren in 

dat van de cultuur. Het spel vatte hij op als een cultuurverschijnsel. “Cultuur komt op in 

spelvorm, cultuur wordt aanvankelijk gespeeld.” Hiermee bedoelde Huizinga dat cultuur in 

                                                           
3
 http://www.toys.or.jp/image/business_information.pdf 

4
 Ibid. 

5
 Kyburz 1994: p. 9 

6
 http://www.speelgoedmuseum.be/collectie/intercultureel.html 

7
 http://www.speelgoedmuseum.be/collectie/wereld.html 

8
 Van Bremen 2002: p. 215 

9
 Huizinga 2008: p. 26 
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haar oorsprong het karakter van een spel in zich draagt, dat het spel het primaire, concreet 

waarneembare feit is tegenover de cultuur als het beeld, de kwalificatie van het spel. In het 

spelen drukt de gemeenschap immers haar interpretatie van het leven en de wereld uit.
10

 

Huizinga somde enkele biologische functies van het spel op. Het zou zijn oorsprong te 

danken hebben aan het ontlasten van een overschot aan levenskracht; of het levend wezen 

gehoorzaamt al spelend aan een aangeboren drang tot nabootsing; of spelen bevredigt een 

behoefte aan ontspanning; of het spel betekent een oefening op de werkzaamheid die het 

leven van de mens zal eisen; of het spelen komt voort uit een aangeboren behoefte iets te 

kunnen of iets te veroorzaken, over iets te kunnen heersen of te kunnen concurreren.
11

  

Het spel speelt zich af op een bepaald moment op een bepaalde plaats. Binnen het 

spelen, het spel en de speelruimte heerst een eigen en volstrekte orde. Het spel schept een 

tijdelijke beperkte volmaaktheid en orde in de onvolmaakte wereld en in het verwarrende 

leven. De orde die het spel oplegt, is absoluut en de spelregels bepalen wat er binnen de 

tijdelijke wereld zal gelden.  Binnen deze tijdelijke wereld verbeeldt men zich iets, men stelt 

de wereld mooier, verhevener of gevaarlijker voor dan deze gewoonlijk is. Maar wanneer het 

kind zich inbeeldt dat het een personage is, verliest het hierbij niet volledig het bewustzijn dat 

er ook een “gewone werkelijkheid” bestaat.
 
Men is er zich gedeeltelijk van bewust dat het niet 

echt is. De spelende kan zich echter ook volledig aan het spel overgeven en het besef van 

“maar te spelen” naar de achtergrond verdringen.
12

 

Huizinga zag ook een hechte band tussen spel en cultus en zag vele overeenkomsten 

tussen rituelen en spelvormen.
13

 Ook in Japan was spelen en speelgoed traditioneel sterk 

verbonden met het heilige.
14

 Het spel was een soort gedrag dat in het bijzonder plaatsvond op 

speciale, heilige gebeurtenissen, vooral tijdens de gemeentelijke rituele spelen die in locale 

schrijnen werden gehouden.
15

 Onder het traditioneel Japans speelgoed waren ook veel soorten 

speelgoed ontstaan als talismannen, engimono 縁起物 genaamd. Van deze objecten, ook wel 

traditioneel Japans speelgoed, kyōdo gangu 郷土玩具 , genoemd, werden gezegd dat ze 

ziektes en ongeluk af weren, geluk of succes brengen, de vruchtbaarheid stimuleren, een 

goede oogst vrijwaren of de kinderen beschermen. Hoewel met deze objecten speelden, waren 

ze niet in de eerste plaats als speelgoed voor kinderen bedoeld. Deze stukken volks 

                                                           
10

 Huizinga 2008: pp. 26-27 en p. 74 
11

 Huizinga 2008: p. 29 
12

 Huizinga 2008: pp. 37-39, p. 41 en p. 49 
13

 Huizinga 2008: pp. 47-49 
14

 Van Bremen 2002: p. 225 
15

 Cox 2002: p. 169 
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“speelgoed” namen de vorm aan van goden, mensen, dieren of voorwerpen en werden vaak 

als souvenir, omiyage お土産, gekocht of uitgedeeld bij een tempel- of schrijnbezoek of 

tijdens een festival. In een tijd waarin hygiëne en geneeskunde schaars waren, was het logisch 

dat dergelijke objecten overheersten. Vanaf de Meiji-periode (1868-1912) maakte de 

geneeskunde sterke sprongen voorwaarts en begon ze de plaats in te nemen van dit geloof in 

helende krachten. Het traditionele kyōdo gangu werd nu geapprecieerd omwille van de 

esthetische waarde.
16

 

Na de consultatie van Johannes Radher, professor Japans aan de Universiteit van Leiden, 

verkondigde Huizinga dat er in het Japans één zeer bepaald woordenpaar bestond voor de 

spelfunctie in het algemeen: het substantief asobi 遊び en het werkwoord asobu 遊ぶ, dat 

zowel iets spelen, iets voorstellen als nabootsen kan betekenen.
17

 De eerste referenties naar 

asobi werden opgetekend in de Kojiki 古事記, een klassieke compilatie van Japanse mythen 

uit 712. In de Kojiki werd asobi gebruikt om een sjamanistische goddelijke dans te 

beschrijven.
18

Deze schijnbare linguïstische eenheid onderwaardeert echter verschillende 

tradities en gerelateerde termen: de klassieke versus de moderne verwoordingen, de landelijke 

versus de stedelijke. Zo bestaan er volgens Yanagita Kunio 柳田國男 twee verschillende 

vormen van vrije tijd. De eerste is ikoi 憩い , een actieve vorm van ontspanning zoals sport. 

De tweede is yasumi 休み, de passieve vorm die vooral in verband wordt gebracht met de 

ontspanningsvormen sinds de jaren 1950 en 1960 zoals televisie kijken en later het werken op 

een computer.
19

 

Maar waar Huizinga vooral aandacht schenkt aan sociale spelen waarbij een zekere 

competitiedrang speelt
20

 waardoor de woorden “speelgoed”, “pop”, “auto” of “tol” niet in het 

boek voorkomen, zal ik mij toespitsen op individuele speelgoedstukken en ik zal de link 

tussen deze objecten en hun cultuur en tijd duidelijk maken. 

Het Japanse woord voor speelgoed, omocha おもちゃ, zou een samentrekking zijn van 

mochiasobu 持ち遊ぶ, wat “spelen met” betekent. Het woord werd pas regelmatig gebruikt 

vanaf de Meiji-periode en vanaf de jaren 1930 werd het vastgelegd in de Japanse taal. De 

alternatieve, meer technische term gangu 玩具 werd in de eerste jaren van de Taishō-periode 

(1912-1926) in gebruik genomen, maar bleef een eerder geleerde term voor “speelgoed”. De 

                                                           
16

 Kyburz 1994: pp. 3-5, p. 8 en p. 11, Nishizawa 1939: pp. 13-15 en Shishido 1963: pp. 6-7 
17

 Huizinga 2008: p. 51 en Van Bremen 2002: p. 221 
18

 Cox 2002: p. 171 
19

 Cox 2002: pp. 169-170 
20

 Huizinga 2008: p. 75 
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term hanteert de Sino-Japanse uitspraak voor asobigu 遊具 of asobimono 遊物, “voorwerpen 

om mee te spelen” en werd oorspronkelijk gecreëerd door speelgoedverzamelaars als reactie 

op de toestroom van westers speelgoed in Japan dat het traditionele Japanse speelgoed uit de 

wereld van de Japanse kinderen verdreef.
21

 Dit duidt op het schijnbare onderscheid dat 

gemaakt werd tussen “Japans” speelgoed als eerder traditioneel speelgoed enerzijds en 

“westers” speelgoed als modern speelgoed anderzijds.
22

 Dit maakt het interessant om het 

zogenaamde “Japans” speelgoed te onderzoeken in connectie en strijd met westerse invloeden 

in de tijd waarin het stuk speelgoed geproduceerd en gedistribueerd werd. 

 Alice Kibele onderzocht in haar doctoraat At Play with Meaning: Toys and Other 

Favorite Objects in the Everyday Lives of Young Children aan de University of Southern 

California de betekenis van speelgoed voor kinderen en hun samenleving. Hierover weet ze 

het volgende te zeggen: 

 

“Toys are a part of the culture of early childhood, and young children themselves capably 

share their great expertise about that culture. This study suggests that, from the perspective of 

young children themselves, play with toys and other objects is a quotidian, yet seriously 

important part of all daily routines and occupations. Toy play serves as a key locus for 

making meaning of the world around them and their place in it. For young children not yet 

fully capable of complex verbal communication and cultural understanding, familiar and 

beloved objects achieve meaning out of proportion to the objects themselves, in the context of 

everyday, social engagement. The meaning of objects is located not in the objects themselves, 

but as they are activated, or made real by children in sociocultural, physical/material, and 

temporal contexts. Toys serve both to illuminate culturally invested meaning and provide the 

means with which to imaginatively and actively contest and transform meaning. In social 

context, toys bridge literal and metaphoric communicative gaps, alternately inviting and 

buffering social interaction. Toys achieve agency of their own to become real, participatory 

social actors in fluid, contested narratives. Toys and other objects help children bridge the gap 

between inner, solitary and outer, social worlds. And finally, toys bridge distances between 

the safety of home and the family, and the larger world.”
23

 

 

De betekenis van objecten, in dit geval speelgoed, kan niet los gezien worden van de 

toenmalige socio-culturele, economische, materiële context. In welke mate speelgoed op deze 

manier ook het leven van Japanse kinderen stuurde en welke culturele, sociale of eventueel 

politieke betekenissen de Japanse kinderen en hun ouders via speelgoed bereikten zal in dit 

werk onderzocht worden. Ik zal hierbij geen uitdrukkelijk onderscheid maken tussen jongens- 

en meisjesspeelgoed. De studie naar gendergerelateerd Japans speelgoed laat ik open voor 

verder onderzoek. 

                                                           
21

 Kyburz 1994: pp. 2-3 
22

 Kyburz 1994: pp. 6-7 
23

 Kibele 2006: p. IX 



9 

 

Om mijn hypothese te onderbouwen dat in het speelgoed gemaakt in de Japanse 

naoorlogse periode tijdspecifieke onderdelen waargenomen kunnen worden, zal ik de 

zorgvuldig uitgekozen objecten op verschillende lagen analyseren en op deze manier 

verschillende elementen trachten bloot te leggen die de connectie tussen tijd en object 

duidelijk maken. Hiervoor is een model, een houvast nodig om de verschillende gekozen 

objecten systematisch te analyseren en om het risico op oppervlakkig werk te vermijden. Er 

bestaat natuurlijk meer dan één model dat zich bezighoudt met de studie van objecten of 

artefacten. In de volgende alinea’s zal ik argumenteren waarom ik bepaalde denkwijzen volg 

en andere dan weer niet om tot een zo hanteerbaar mogelijk model te komen voor de studie 

van speelgoed als artefact.  

De studie van artefacten en de link tussen objecten, hun tijd en cultuur is een 

onderdeel van de materiële cultuur, op haar beurt een onderdeel van de cultuurwetenschappen. 

De ontwikkeling van de studie van artefacten is van heel recente aard. Susan M. Pearce 

vermeldt in haar essay ‘Thinking about things’ uit 1986 dat de strijd om de studie van 

objecten onder de aandacht van de wetenschap te brengen zowaar vier decennia aansleepte. 

Lange tijd werd deze studie in de academische wereld ondergewaardeerd, hoewel objecten 

belangrijk zijn voor ons inzicht in de mens in de samenleving.
24

 Edward McClung Fleming 

(1974) wijst op het feit dat de eerste sessie die de American Historical Association ooit aan 

materiële cultuur heeft besteed pas in 1964 plaatsvond. The Organization of American 

Historians volgde in 1972. Musea, die zich over het algemeen toch bezighouden met het 

verzamelen, catalogiseren, bewaren, tentoonstellen en bestuderen van artefacten, hebben ook 

weinig bijgedragen tot de theoretische ontwikkeling van de discipline van de studie van 

artefacten.
25

 Elk artefact kan dienst doen als een primaire bron voor culturele historici. De 

informatie die een artefact bevat, kan als aanvulling dienen op externe tekstuele bronnen. 

Deze data kunnen elkaar bevestigen of tegenspreken, of het artefact kan simpelweg nieuwe 

informatie aanbrengen en zo een gat in de geschreven geschiedenis vullen.
26

 Uit een artefact 

kan men bijvoorbeeld informatie afleiden i.v.m. het technisch niveau van de cultuur, de 

materialen die men voor handen had, de eventuele voorkeuren qua vorm en stijl, de 

handelsrelaties, levensstandaard, populaire trends en levensstijl.
27

 

Een erg recente illustratie van objecten als een weerspiegeling van de wereld en zijn 

ontwikkelingen is de samenstelling van de lijst “A History of the World in 100 Objects”. In 

                                                           
24

 Pearce 1986: p. 125 
25

 Fleming 1974: p. 154 
26

 Hamilton en McKellar 2006: p. 229 
27

 Fleming 1974: p. 159-160 
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2010 stelde de BBC (British Broadcasting Corporation) deze lijst samen van honderd objecten 

uit The British Museum die representatief zouden zijn voor een bepaalde periode in de 

wereldgeschiedenis.
28

 

Vooraleer we de effectieve studie van het Japanse speelgoed kunnen aanvangen, moet 

een antwoord geformuleerd worden op de volgende vragen of een stuk speelgoed tot de 

categorie van de artefacten gerekend kan worden en wat een artefact is? Pearce (1986)  stelt 

dat artefacten gedefinieerd kunnen worden als objecten die door de mens werden gemaakt via 

de toepassing van technologische processen. In de praktijk wordt de term ‘artefact’ enkel 

gebruikt voor roerende goederen gemaakt uit anorganische materie. Linguïsten stellen dat 

artefacten het object zijn in verhouding tot de mens, het subject. Objecten zijn derhalve de 

externe werkelijkheid van wat de mens is en het moet aldus mogelijk zijn verschillende 

gemeenschappelijke kenmerken onder diverse objecten te onderscheiden en deze terug te 

leiden naar het subject, de mens.
29

 Als dit de voorwaarden zijn waar een object aan moet 

voldoen om tot de categorie van de artefacten te mogen behoren, kan speelgoed tot deze groep 

gerekend worden. Speelgoed wordt door de mens gemaakt, kent de toepassing van 

verschillende technologische processen afhankelijk van de tijd waarin het gemaakt werd, 

bestaat uit niet-organische materie en is roerend goed. Bijgevolg kunnen we er van uitgaan 

dat de volgende modellen toepasbaar zijn op deze voorwerpen. 

Bij het bestuderen van de verschillende modellen valt meteen op dat ze allen 

gebaseerd zijn op het model van E. McClung Fleming uit 1974 en er vallen meer 

gelijkenissen dan verschillen op te merken. Een uiteenzetting van dit model lijkt daarom wel 

aan de orde. Vervolgens zal ik de interessantste aanvullingen van Robert Elliot (1982), Jules 

Prown (1982) en Susan M. Pearce (1986) in dit model inpassen en waar nodig Flemings 

model aanpassen. Fleming, geassocieerd met het Winterthur Museum, poogde een model uit 

te werken dat als basis zou kunnen dienen voor de studie van artefacten. Hij onderscheidt vier 

handelingen die men dient uit te voeren op het artefact. De eerste handeling geeft hij de naam 

‘Identificatie’. Deze stap betreft een algemene beschrijving van het object op grond van vijf 

basiskenmerken: geschiedenis, materie, opbouw, ontwerp en functie. In deze eerste fase 

worden aldus antwoorden gezocht op de vragen: Waar werd het artefact gemaakt? Wanneer? 

Door wie? Uit welk materiaal werd het artefact opgebouwd? Welke technieken werden 

gebruikt? Welke structuur, vorm, stijl, ornamenten of iconografie kenmerken het artefact? 

Waarvoor werd het object gebruikt? De tweede stap is de ‘Evaluatie’. Dit houdt een 
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vergelijking in van het object met gelijksoortige objecten. Stap drie heet de ‘Culturele 

analyse’, waar volgende vragen gesteld worden: Welke functie en plaats had het artefact in 

zijn cultuur? De materie, de opbouw, het ontwerp en de gebruikte symbolen kunnen ideeën, 

waarden en betekenissen overdragen. De ‘Culturele analyse’ poogt de link te leggen tussen de 

mens en zijn materiële producten en deze tegelijkertijd uit te leggen. De laatste stap krijgt de 

naam ‘Interpretatie’. Hier wordt de relevantie van het artefact in onze huidige cultuur 

bestudeerd. Zou het artefact in de huidige cultuur passen? Welke verschillen of gelijkenissen 

zijn er met de huidige situatie?
30

 

Robert Elliot (1982) ontwierp zijn model tijdens een lesseminarie aan de University of 

New Brunswick in Fredericton. Dit model werkt met vier gelijkaardige stappen. Zijn eerste 

stap is ‘Observatie’, waar, gelijkaardig met de stap ‘Identificatie’ bij Fleming, de 

observeerbare data op een rij worden gezet aan de hand van vijf basiskenmerken. De tweede 

stap ‘Vergelijking’ verricht eveneens dezelfde handelingen als Flemings ‘Evaluatie’. In een 

derde stap worden supplementaire bronnen geraadpleegd, wat niet expliciet vermeld wordt in 

het model van Fleming, maar aangezien de link naar de wereld van de mensen die het 

speelgoed maakten en gebruikten nuttig kan zijn voor het onderzoek en dit nauw aansluit bij 

wat Fleming doet in de ‘Culturele analyse’, zal ik dit in het door mij gehanteerde model 

opnemen. Elliots laatste stap is niet de ‘Interpretatie’ van het object in de huidige situatie 

zoals bij Fleming, maar een ‘Conclusie’. Aangezien Flemings ‘Interpretatie’ van de stukken 

speelgoed die we hier zullen bekijken telkens tot het antwoord zou leiden dat de stukken 

vandaag de dag niet meer actief geproduceerd worden en dat ze enkel als verzamelobject nog 

een functie hebben in de huidige samenleving, verkies ik een korte samenvattende paragraaf. 

Het doel van deze thesis is niet om te zien hoe het object in de huidige cultuur past, maar om 

te bekijken hoe het in zijn eigen tijd paste en die reflecteerde. Flemings laatste stap 

‘Interpretatie’ verkies ik bijgevolg te vervangen door Elliots stap ‘Conclusie’.
31

 

Jules Prown (1982), een bekende Amerikaanse kunsthistoricus en professor Kunst aan 

de Yale University, werkt met een analyse in drie fasen: ‘Beschrijving’,’Afleiding’ en 

‘Speculatie’. Hij is de enige van de hier vermelde theoretici die openlijk de subjectieve aard 

van vele analyses toegeeft. In stap twee, ‘Afleiding’, en stap drie, ‘Speculatie’, wordt zijn 

analyse erg subjectief en komt de nadruk te liggen op hoe de onderzoeker het object van de 

studie ervaart.
32

 Aangezien het niet mijn doel is om een persoonlijke interpretatie te geven aan 
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de studieobjecten, zal ik Prowns theorie niet inpassen in Flemings model, maar zijn 

opmerking dat de studie van een artefact altijd een subjectieve kant heeft, moet zeker in het 

achterhoofd worden gehouden bij het maken en beoordelen van een analyse. 

Het model van Susan M. Pearce (1986), professor Museum Studies aan de University 

of Leicester en voorzitster van de Museums Association, begint in haar studie, net zoals 

bovenstaanden, bij het ‘materiële lichaam’ van het artefact en start met de volledige 

beschrijving van het object als constructie, maar volgt vanaf daar een andere weg waarop ik 

niet in detail zal ingaan. Over de functie, de rol van een artefact zegt Pearce het volgende:  

 

“Objects are important to people because they demonstrate prestige and social position; in 

social terms, most of the pieces which survive in our fine and applied art and costume 

spheres or those made from highly valued materials like precious metal, amber or ivory, 

symbolize states of mind and social relationships between men and men, and men and 

their gods, in a unique way. Ceremonial objects take their form from a combination of 

socially appropriate craftwork and impulses deriving from a profound level in the human 

psyche.”
33

 

 

Pearce geeft hierbij zelf het voorbeeld van het Victoria Cross, de hoogste Britse 

militaire onderscheiding. Deze medaille wordt in brons gesmeed aangezien brons smeden 

dominant was onder de industriële technieken uit het midden van de negentiende eeuw en de 

vorm van het kruis volgt het christelijke idee van passie en opoffering, diep ingeworteld in de 

westerse traditie.
34

 

Alle voorafgaande elementen samengevoegd ziet het model dat ik voor deze studie zal 

hanteren er als volgt uit. Stap één, de ‘Identificatie’, zal zich bezighouden met de 

basiskenmerken geschiedenis, materie, opbouw en ontwerp en hierbij zullen de vragen gesteld 

worden die Fleming reeds aanhaalde. Het begrip ‘functie’ laat ik achterwege omdat ik enkel te 

maken heb met speelgoed. De vragen in verband met de functionele achtergrond of doelgroep 

van het speelgoed zullen besproken worden tijdens de ‘Culturele analyse’. Het technische 

onderdeel over de materie en de opbouw zal ook niet tot in detail besproken worden 

aangezien ik niet over de technische basiskennis beschik die hiervoor noodzakelijk is en deze 

thesis niet tot doel heeft de technologische evolutie uiteen te zetten. De vraag naar de 

toegepaste technieken zal bijgevolg ook meer op de achtergrond blijven. Deze verhandeling 

zal zich focussen op de speelgoedthematiek en niet op de technische, technologische of 

materiële aspecten. De focus van mijn thesis in het kader van het masterdiploma “Oosterse 

Talen en Culturen” ligt op het socio-culturele, historische en economische vlak. De tweede 
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stap, ‘Evaluatie’, biedt de mogelijkheid om soortgelijke artefacten te groeperen en te 

vergelijken. Zijn er bij hetzelfde bedrijf of een ander bedrijf bijvoorbeeld nog gelijkaardige 

stukken geproduceerd? Deze vergelijkbare objecten kunnen eveneens interessante elementen 

aanbrengen voor de derde en volgende stap, namelijk de ‘Culturele analyse’. Deze stap vormt 

de basis van deze studie. Hier wordt aan de hand van supplementair bronnenmateriaal de link 

gelegd tussen de mens en zijn producten en wordt de betekenis van het artefact in zijn cultuur 

bestudeerd. De vierde en laatste stap trekt de conclusies uit de voorafgaande stappen. 

Een opmerking die hier gemaakt dient te worden is dat ikzelf geen verzamelaar ben 

van Japans speelgoed en deze objecten bijgevolg niet voor handen heb om dit onderzoek uit te 

voeren. Dit wil echter niet zeggen dat het onderzoek niet uitgevoerd kan worden. Er bestaan 

immers voldoende secundaire bronnen, geschreven door verzamelaars of geïnteresseerde 

theoretici, die als basis kunnen dienen voor deze studie. Ik zal vooral aandacht schenken aan 

voorhanden zijnd beeldmateriaal en de geschreven bronnen zullen als achtergrond en 

aanvulling gebruikt worden. Deze studie zal vooral aandacht schenken aan de thematiek, 

materie, eventuele inscripties, enzovoort in het speelgoed. Deze elementen kunnen afgeleid 

worden uit foto’s en afbeeldingen, die het dichtst bij het origineel aanleunen. 

Dit werk, dat de ontwikkeling van speelgoed in de periode 1945-1980 behandelt, zal 

opgesplitst worden in twee grote hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk behandelt de 

bezettingsperiode onder de Amerikanen tussen augustus 1945 en april 1952. In dit onderdeel 

zullen vragen gesteld worden naar de impact van de bezetting op de speelgoedindustrie en de 

thematiek van het speelgoed zelf. In welke mate stond de speelgoedindustrie bijvoorbeeld 

onder toezicht van de bezetters? Op welke manier heeft het speelgoed uit deze periode 

invloed gehad op de ervaringen van de Japanners ten opzichte van de bezetting? John W. 

Dower (2000) poogt in ‘Embracing Defeat’ de manier waarop de Japanners de nederlaag en 

de bezetting aanvaard hebben te analyseren en zegt over deze periode het volgende:  

 

“World War II did not really end for the Japanese until 1952, and the years of war, defeat, 

and occupation left an indelible mark on those who lived through them. No matter how 

affluent the country later became, these remained the touchstone years for thinking about 

national identity and personal values. (…) No one on either side, however, predicted how 

diverse and spirited would be the answers to defeat – and to liberation from war and wartime 

regimentation. Because the defeat was so shattering, the surrender so unconditional, the 

disgrace of the militarists so complete, the misery the “holy war” had brought home so 

personal, starting over involved not merely reconstructing buildings but also rethinking what 

it meant to speak of good life and good society.”
35
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Hoofdstuk twee zal zich toespitsen op het speelgoed uit de periode vanaf de 

onafhankelijkheid van Japan in 1952 en zal vragen stellen zoals: Hoe gaat Japan om met haar 

herwonnen soevereiniteit? Weet het land zich te bevrijden van de Amerikaanse invloed die 

het tijdens de bezetting moest ondergaan of wenst het deze juist te behouden? Vallen er in het 

speelgoed verschillende trends te onderscheiden die deze voortzetting of breuk bevestigen? 

Opmerking: de afbeeldingen van de beschreven stukken speelgoed werden in een eerste 

appendix toegevoegd en zijn achteraan dit werk te vinden, gevolgd door de besproken 

tabellen in de tweede appendix. Met het oog op overzichtelijkheid en vormgeving zijn de 

informatiebronnen horend bij deze figuren en tabellen in een aparte bibliografische lijst 

opgenomen. Ter afsluiting van deze verhandeling werd de Japanse samenvatting toegevoegd. 

Het methodologische kader wordt in deze samenvatting minder behandeld. 
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I. Japans speelgoed tijdens de Amerikaanse bezetting (1945-1952) 

 

Op 6 augustus 1945 viel een eerste atoombom op Hiroshima. Op 9 augustus 1945 

volgde de tweede bom op Nagasaki, verklaarde Rusland de oorlog aan Japan en trok het 

vervolgens Mantsjoerije binnen. De weerstand die de Russen er van het  Japanse leger kregen, 

was miniem. Overgave werd stilaan de enige mogelijkheid voor de Japanse regering, maar 

aangezien deze de garantie wenste dat het keizerlijk huis als instituut zou blijven 

voortbestaan, stond ze aanvankelijk weigerachtig tegenover onvoorwaardelijke capitulatie.
36

 

De keizer gaf zijn land uiteindelijk over en op 15 augustus 1945 vond een speciale radio-

uitzending plaats waarin de Japanse keizer persoonlijk, weliswaar zonder het woord 

“nederlaag” te gebruiken, verklaarde dat de Japanse regering de Verklaring van Potsdam zou 

aanvaarden. Het was de eerste keer dat de keizer rechtstreeks tot zijn onderdanen sprak. De 

speech verklaarde te rouwen om zij die gewond en gesneuveld waren en betoogde de spijt 

van Japan tegenover de Aziatische bondgenoten die trouw aan haar zijde gestreden hadden 

voor de emancipatie van Oost-Azië. Hoe de Japanners de nederlaag interpreteerden, wordt 

duidelijk uit een fragment uit de officiële Engelse vertaling van het Keizerlijk Edict:
37

 

 

“Despite the best that has been done by everyone, the gallant fighting of military and naval 

forces, diligence and assiduity of Our servants of the State and the devoted service of Our one 

hundred million people, the war situation has developed not necessarily to Japan’s advantage, 

while the general trends of the world have all turned against her interest. Moreover, the 

enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to do damage is 

indeed incalculable, taking the toll of many innocent lives. Should We continue to fight, not 

only would it result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it 

would lead to the total extinction of human civilization. Such being the case, how are We to 

save the millions of Our subjects, or to atone ourselves before the hallowed spirits of Our 

Imperial  Ancestors? This is the reason  why We have ordered the acceptance of the 

provisions of the Joint Declaration of the Powers.”
38

 

 

De officiële ceremonie van overgave vond plaats op 2 september 1945 en vanaf deze 

dag begonnen Amerikaanse bezettingstroepen toe te stromen op het Japanse eiland. Generaal 

Douglas MacArthur, een welbespraakt man met uitgebreide administratieve ervaring, werd 

gekozen als Supreme Commander of the Allied Powers (SCAP) in Japan en wist in de eerste 

naoorlogse jaren zijn stempel te drukken op de bezetting.
39
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Bij aankomst in Japan troffen de bezettingstroepen een land aan waarin talloze grote 

steden vernietigd waren door zware branden en bombardementen, waar geen 

voedselvoorraden waren, waar de economie zowaar stillag door de vernieling van vele 

fabriekscomplexen en de inflatie ongekende vormen aannam. In de hele wereld deden de 

verhalen de ronde over het onvoorstelbaar wrede optreden van de Japanse militairen in de 

gebieden die ze zogenaamd “bevrijd” hadden door ze te bezetten. Japan was een gehate natie 

geworden.
40

 

 

1. Amerikaanse controle en diplomatie: “Pleasure Trip Plane” 

De Amerikanen kwamen met het zelfbenoemde doel van “demilitarisering en 

democratisering”, wat volgens John W. Dower, Professor Geschiedenis aan het 

Massachusetts Institute of Technology, blijk gaf van een “arrogant idealisme” en de komst 

een messianistisch karakter gaf. De bezetting van Japan was van een totaal andere aard dan 

de behandeling van medeverliezer Duitsland in Europa. Japan werd als een exotische 

heidense samenleving beschouwd en vanuit dit oogpunt beschouwde Dower de Amerikaanse 

bezetting als een latere uitvoering van het kolonialistische idee van “the white man’s burden”. 

Japan, dat sinds de Meiji periode besliste de moderniserende weg op te gaan om de status van 

“kolonie” te vermijden, werd op deze manier eeuwen later dan toch geabsorbeerd door een 

grote westerse mogendheid. Tijdens de bezetting had Japan geen soevereiniteit en geen 

diplomatieke relaties. Amerikanen domineerden de sleutelorganen van de bezetting met als 

gevolg dat er geen grote politieke, administratieve of economische beslissingen genomen 

konden worden zonder de toestemming van de bezetters.
41

 Augustus 1945 wordt vaak als de 

grote scheiding tussen het militaristische Japan en een nieuwe democratische natie gezien en 

dit was uiteraard een scharniermoment, maar de Amerikaanse macht die Japan bezette was 

eveneens een militair bewind dat als een quasi-koloniaal regime regeerde over Japan zonder 

enige kritiek op zijn gezag te dulden, bijna net zoals de keizer de voorbije eeuwen had 

geregeerd. Er kan bijgevolg geargumenteerd worden dat de militaire periode van Japan van 

de vroege jaren 1930 tot en met 1952 liep.
42

 Een eerste stuk speelgoed dat deze periode moet 

schetsen is het “Pleasure Trip Plane” uit Figuur 1. 
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1.1. Identificatie 

De doos waarin het vliegtuig verpakt werd, bevat rechtsonder de markering “Made in 

Occupied Japan”. Hieruit valt af te leiden dat het stuk in Japan gemaakt werd tijdens de 

periode van de bezetting, tussen 1945 en 1952. De producent van dit stuk speelgoed heet 

Nikkō Gangu Kōgyō 日光玩具工業, een speelgoedbedrijf gelegen te Nikkō 日光 in de 

prefectuur Tochigi 栃木県 . Het kenteken van het bedrijf staat in het rood gedrukt 

rechtsboven op de verpakking. Figuur 2 geeft een duidelijker beeld van het bedrijfslogo. Het 

speelgoedstuk is op het vlak van materie een combinatie van dunne tinplaat en celluloid. Het 

hoofd van de piloot werd uit celluloid vervaardigd, de overige onderdelen van het object 

bestaan uit tin. Tinnen speelgoed werd gemaakt aan de hand van verschillende gietvormen. 

Per onderdeel werd een afzonderlijke gietvorm gebruikt. Zo bestond er een aparte vorm voor 

het lichaam van het vliegtuig, de schroef vooraan, de schroef achteraan, de vleugels en de 

kleinere onderdelen. Tinnen speelgoed werd niet met de hand gemaakt maar vereiste wel een 

graad van vakmanschap, wat deze op grote schaal geproduceerde objecten een quasi 

handgemaakte kwaliteit meegaf.
43

 Het stuk speelgoed kan bewegen aan de hand van een 

opwindschroef. Zowel het hoofd van de piloot als de schroeven voor- en achteraan zijn 

beweegbaar. De piloot is geen volwassene, maar een kleine blonde jongen met blauwe ogen 

van wie enkel het hoofd boven de rand van het vliegtuig uitkomt. Het lichaam van het 

vliegtuig is bedrukt met een patroon van witte sterren op een donkerblauwe achtergrond en 

de zij- en staartvleugels van het vliegtuig werden in afwisselende witte en rode strepen 

geschilderd. Kortom, we zien het patroon van de Amerikaanse vlag. Op de romp bevindt zich 

ook een tekening van een gehelmd persoon, waarschijnlijk de piloot, en verder worden nog 

meer sterren en een maan afgebeeld. De verpakking vermeldt dat het hier een “Pleasure Trip 

Plane” betreft, een vliegtuig bestemd voor vrijetijdsdoeleinden. Op de afbeeldingen op de 

doos van het vliegtuig kunnen zelfs een aantal namen van bekende plaatsen geplakt worden 

zoals Het Witte Huis in Washington rechtsboven, het Vrijheidsbeeld in New York en de 

Eiffeltoren in Parijs.  

 

1.2. Evaluatie 

Wanneer dit vliegtuig naast een ouder exemplaar uit het begin van de jaren 1900 

geplaatst wordt zoals in Figuur 3, vallen een aantal zaken op. Ook zonder een uitgebreide 

uiteenzetting van de geschiedenis van de constructie van vliegtuigen, kan gesteld worden dat 

                                                           
43

 Kitahara 1985: p. 126 



18 

 

de algemene voorstelling van een vliegtuig tussen de jaren 1900 en 1940 erg veranderd is. 

Beide ontwerpen sluiten aan bij het toenmalige beeld van een vliegtuig. Het vliegtuig uit 

1900 is volledig uit tinnen platen opgebouwd en aangezien men de techniek van het monteren 

van verschillende onderdelen via metalen gleuven en verbindingsstukken nog niet beheerste, 

werd het geheel aan elkaar gesoldeerd.
44

 De piloot wordt volledig afgebeeld en een cockpit is 

in dit model onbestaande. De piloot is ook geen westers kind, maar een volwassen Aziatisch 

ogende man in uniform. Het laatste, maar zeker niet kleinste verschil met het vliegtuig uit 

Figuur 1, is de aanwezigheid van de eigen Japanse vlag en verschillende vlaggen van het 

Verenigd Koninkrijk. De historische achtergrond is hier veelzeggend.  

 

1.3. Culturele analyse  

Het vliegtuig uit Figuur 1 is met zijn patroon van de Amerikaanse vlag een openlijk 

verwijzend stuk naar de Amerikaanse bezetting van Japan. Het is tegelijkertijd een blijvende 

herinnering aan de oorlog en nederlaag voor de Japanners en een bevestiging van de 

Amerikaanse soevereiniteit in Japan in die tijd. De vragen die hier gesteld kunnen worden 

zijn onder andere: Werden deze stukken, die voor de Japanse markt geproduceerd werden, 

ook naar de Verenigde Staten gescheept? Is er reeds sprake van handel? Welke relaties 

onderhielden de Japanners en Amerikanen tijdens de bezetting en hoe werden deze relaties in 

het speelgoed opgenomen? 

 

1.3.1. Economie en de heropleving van de speelgoedindustrie 

De heropleving van de speelgoedindustrie na de oorlog heeft veel te danken aan de 

geallieerde bezetters. Japan zelf had het geld en de middelen niet om de industrie te laten 

heropleven, maar de Amerikanen investeerden in de heropbouw van enkele vooroorlogse 

bedrijven en creëerden nieuwe.
45

 De Amerikanen achtten speelgoed van hoge waarde en 

zagen dit zelfs als een noodzakelijk dagelijks levensmiddel. Japans speelgoed werd erg 

populair onder de Amerikaanse officieren en de speelgoedstukken en attributen die tijdens de 

oorlog genegeerd werden, werden nu verwelkomd als souvenirs. Ook inheemse volkse 

ontwerpen zoals kokeshi poppen (waarover later meer) werden door de Amerikaanse soldaten 

als souvenir meegenomen bij de terugkeer naar hun land. Het Geallieerde Hoofdkwartier 

(General Headquarters, vanaf nu GHQ) en de belangrijkste speelgoedmakers van Japan 
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discussieerden samen over onder andere de exportsituatie van speelgoed, de vooruitzichten 

van de speelgoedindustrie, de huidige conditie van de fabrieken, enzovoort. De productie na 

de oorlog kan gezien worden als het begin van de speelgoedproductie voor het buitenland. In 

samenwerking met GHQ werden de voorstellen van de Japanse makers geselecteerd die 

uitgevoerd zouden worden. De productie van exportspeelgoed werd met de grootste inzet op 

gang gebracht aangezien het speelgoed als onderpand diende voor de Amerikaanse invoer 

van voedingsproducten die het Japanse volk hard nodig had. In de eerste jaren na de oorlog 

was de oogst van rijst slechts 47 200 000 koku.
46

 Om het volk in leven te houden moest de 

regering GHQ  verzoeken voedsel te importeren en als ruilmiddel voor het geïmporteerde 

graan werd onder andere onbewerkte zijdedraad en inheems speelgoed gekozen.
47

 Op deze 

manier werd de industrie op verschillende vlakken gestimuleerd door toedoen van de 

Amerikaanse bezetters.  

Aan de andere kant werden in het kader van de economische democratisering van 

Japan de zaibatsu 財閥 , grote industriële conglomeraten, onder handen genomen en 

opgebroken in verschillende afzonderlijke bedrijven. MacArthur meende dat deze zaibatsu 

geprofiteerd hadden van de oorlog door hun verbondenheid met de Japanse oorlogsmachine 

en dat ze hiervoor gestraft dienden te worden.
48

 Maar op welke basis worden deze zaibatsu 

geselecteerd? “In Japan had alles en iedereen, tot het kleinste fabriekje toe, in dienst van de 

oorlogsindustrie gestaan. De Amerikanen wilden de grote constructies opdoeken.”
49

 Maar op 

basis van welke criteria kon geoordeeld worden welk bedrijf nu groot en welk bedrijf eerder 

klein was geweest? Niet minder dan 325 bedrijven werden tot de zaibatsu gerekend, maar 

door het bijkomend probleem dat vele fabrieken in puin lagen na de oorlog en de 

restauratiekosten hiervoor te hoog opliepen aangezien Japan als  oorlogvoerend land niet 

dadelijk op herstelbetalingen moest rekenen, dreigde de economische situatie te verergeren 

indien er niet werd ingegrepen. De zaibatsu bleken namelijk de enige bedrijven te zijn die 

konden bijdragen aan een spoedig economisch herstel en uiteindelijk werd de oorspronkelijke 

selectie teruggebracht tot een dertigtal die in de ogen van de bezetters het meest geprofiteerd 

hadden van de oorlog. Zware belastingen op oorlogswinst deden daarnaast de grootste 

fortuinen wegsmelten.
50
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De Japanse economie kreeg een nieuwe stimulans na de val van Peking in 1949. De 

Amerikaanse bezettingspolitiek ging zich hierdoor voornamelijk richten op de strijd tegen het 

internationale communisme en Japan moest hierin als buffer en betrouwbare partner optreden. 

Vier jaar na het einde van de oorlog was de Japanse economische situatie nog niet naar wens 

hersteld. Er heerste armoede, bedrijven gingen failliet en de werkloosheid bleef stijgen. Deze 

levensomstandigheden zouden Japan in de invloedssfeer van het communisme kunnen 

brengen en dit wilden de Amerikanen ten zeerste vermijden door Japan van een stabiel 

politiek systeem te voorzien en de economie nieuw leven in te blazen. De Koreaanse Oorlog 

in 1950 kwam bijgevolg als geroepen. De Amerikaanse troepenmacht in Korea rekende voor 

al zijn benodigdheden op Japan en plaatste grote bestellingen tussen 1950 en 1953. Bovenop 

deze krachtige stimulans voor de Japanse economie, werden de maatregelen tegen 

monopolievorming versoepeld en werd de ontmanteling van de zaibatsu stopgezet.
51

 

 

1.3.2. Amerikanen en Japans speelgoed 

Waarom was de Amerikaanse waardering voor Japans speelgoed zo groot? De 

populariteit van traditioneel Japans speelgoed zoals kokeshi (die in een later hoofdstuk aan 

bod komen) tijdens de bezetting kan verklaard worden aan de hand van de term exotisme. 

Naast China was Japan de tweede Oost-Aziatische cultuur die vele westerlingen aantrok. 

Sinds de tweede helft van de negentiende eeuw kwamen Europese artiesten en auteurs in 

contact met de in hun ogen exotische Japanse werken en curiositeiten.
52

 Exotisme betekent 

letterlijk: “het hebben van een voorkeur voor het vreemde”.
53

 De “Ander” is vaak een bron 

van zowel angst als fascinatie en staat symbool voor de verschillen tussen die “Ander” en het 

“Zelf”. In een werk genaamd Essay on Exoticism: An Aesthetics of Diversity geschreven 

tussen 1904 en 1918 poogde Victor Segalen deze term te definiëren. Segalens essay 

respecteert de culturele verschillen tussen beide en stelt deze voor als hebbende een 

esthetische en ontologische waarde.
54

 In plaats van deze twee in elkaar te laten overvloeien, 

wordt de nadruk in exotisme gelegd in de verschillen of diversiteit, gedefinieerd als: 

“everything that until now was called foreign, strange, unexpected, surprising, mysterious, 

amorous, superhuman, heroic, and even divine, everything that is Other.”
55

 Voor Segalen 
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resulteerde de confrontatie van het “Zelf” en de “Ander” binnen het exotisme in een 

(her)ontdekking van zichzelf.
56

  

Vóór en tijdens het schrijven van Segalens Essay on Exoticism was een oudere vorm 

van exotisme in gebruik, afstammend uit de overzeese verkenning en expansie gecombineerd 

met een zoektocht naar ruwe materie, afzetmarkten en goedkope werkkrachten, volgens 

Segalen gebaseerd op het koloniseren van andere plaatsen. Ook deze vorm werd gedreven 

door het nieuwe, het geografisch onbekende
57

: 

 

“This mode of exoticism was entirely committed to spatializing territories into fixed, static, 

and unchanging landscapes that existed in temporalities outside of modernity: vast, 

ethnographic museums of alien cultures and peoples who lived in a zone of contemporary 

noncontemporaneousness that would soon disappear before the homogenizing machine of 

industrial capitalism. Behind this invention of loss was a powerful desire for an elsewhere, 

located in the then and there that managed to displace the here and now of modernity which 

itself was already a misrecognition of the reproduction of capitalist accumulation.”
58

 

 

Exotisme wordt vaak gebonden aan oriëntalisme, waarin ook de confrontatie met de 

“Ander” besproken wordt. Eén van de hoofdargumenten in Edward Saids Orientalism is dat 

er nooit neutraal contact optreedt tussen het Westen en het Oosten. Door het Oosten als de 

“Andere” van het Westen te definiëren, worden de verschillen tussen beide vergroot om tot 

een duidelijkere definitie van het Westen als “Zelf” te komen.
59

 

Naast de exotische aantrekkingskracht van traditioneel Japans speelgoed kan de 

populariteit van niet-traditioneel speelgoed zoals het te bespreken vliegtuig toegeschreven 

worden aan het feit dat in de Verenigde Staten zelf de productie van speelgoed na de lange 

oorlogsperiode op de achtergrond was geraakt. De productie van bijvoorbeeld tinnen 

speelgoed herstelde zich trager dan in Japan, waardoor de Amerikanen grote verwachtingen 

hadden van de Japanse revival. Amerikaanse kinderen leden aan “speelgoedhonger” en de 

export van Japans speelgoed kon dit probleem helpen oplossen. Vooral tijdens de 

kerstperiode steeg de Amerikaanse vraag naar speelgoed. De Amerikanen waren daarnaast 

vol bewondering voor de Japanse vooroorlogse speelgoedtechnieken. Tussen december 1945 

en januari 1946 werd een exhibitie gehouden voor de bezettingstroepen waar zo’n 1000 

poppen en stukken speelgoed uit hout, stof, metaal, papier en celluloid tentoongesteld werden 

die gemaakt werden vóór de officiële productiebeperkingregel tijdens de oorlog.
60

 

                                                           
56

 Segalen 2001: pp. XIII-XIV  
57

 Segalen 2001: p. IX 
58

 Ibid. 
59

 Ha 2000: pp. 10-11 en pp. 18-19 
60

 Saitō 1978: pp. 183-184 en p. 189 



22 

 

Het grootste productieverschil met de vooroorlogse situatie was dat nu op bevel van 

het hoofdkwartier in alle Japanse producten, ook in het speelgoed, ‘Made in Occupied Japan’ 

gegraveerd werd in plaats van het tot hier toe gehanteerde ‘Made in Japan’. Indien een 

speelgoedstuk deze Engelstalige markering niet droeg, kon het niet geëxporteerd worden. Dit 

was het merkteken dat de handel van het verslagen land moest dragen. Het speelgoed zelf 

werd aangepast aan de smaak van de bezetters. Vooral speelgoed gemaakt uit celluloid of een 

combinatie van celluloid en tinmetaal, babypoppen en dansende poppen werden massaal 

geëxporteerd. De productieratio kende een aanhoudende stijging. Waar de volledige 

buitenlandse handelsratio in 1948 nog 35.160.000 yen was, was de totale export in 1949 

gestegen tot 1.192.680.000 yen. Celluloidproducten waren lange tijd de nummer één op het 

vlak van export, hoewel ze vanaf de jaren 1950 de concurrentie moesten dulden van het in de 

Verenigde Staten ontwikkelde populaire plastic. In deze periode werd Japans speelgoed niet 

langer als superieur gezien, maar de uitbraak van de Koreaanse Oorlog bracht in 1950 een 

nieuwe bloei op gang. Zelf speelgoed produceren stond opnieuw niet langer hoog op de 

agenda van de Amerikaanse industriëlen die zich volledig inzetten voor de oorlog. Uit vrees 

voor de eisen van het eigen volk werd opnieuw massaal Japans speelgoed ingekocht. 

Hierdoor stevende de Japanse speelgoedhandel na de oorlog af op een nieuwe bloeiperiode. 

Vooral speelgoed in de vorm van dieren was gegeerd als exportproduct. Asahi Shimbun 

noemde deze speelgoedproducten in 1950 “de schattige export” en “de hoop van de 

economie”.
61

 

 

1.3.3. Japan en speelgoed vóór 1945 

De keuze voor de vlag van het Verenigd Koninkrijk in Figuur 3 kan verklaard worden 

aan de hand van het verdrag dat Japan in 1902 sloot met het Verenigd Koninkrijk, de Anglo-

Japanese Alliance genaamd. Dit werd de basis van de Japanse diplomatie voor de eerste 

twintig jaar van de twintigste eeuw. Op zeker vlak was dit te vergelijken met de manier 

waarop de relatie met de Verenigde Staten na 1945 het Japanse buitenlandse beleid 

dirigeerde. In dit verdrag zweerden Japan en het Verenigd Koninkrijk samen te ageren indien 

een vierde machtspartij zich bij Rusland zou voegen. Dit verdrag betekende de definitieve 

intrede van Japan in de internationale samenleving en politiek. Met het Verenigd Koninkrijk 

in de rug voelde Japan zich sterker dan ooit in haar conflict met Rusland en in 1904 werd 

beslist tot oorlog over te gaan. Deze moedige daad kon op internationaal vlak op veel bijval 
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rekenen. De London Times omschreef de Japanse aanval op de Russische vloot bijvoorbeeld 

als een gedurfde actie die ongetwijfeld de geschiedenisboeken van de marine zou ingaan. Het 

Portsmouth Treaty of Peace in 1905 markeerde het einde van de strijd. Japan overwon en 

kreeg de status van een nieuwe wereldmacht. De Japanse moed werd over de hele wereld 

geprezen en in eigen land groeide het vertrouwen in het eigen Japanse kunnen.
62

 De 

aanwezigheid van de Japanse vlag op het speelgoedvliegtuig kan aldus verwijzen naar de 

relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Japan en naar het groeiende Japanse zelfbewustzijn. 

De zoektocht naar een speelgoedvliegtuig uit de oorlogstijd om met de twee reeds 

aangehaalde exemplaren te vergelijken bracht geen resultaten op. Japanse bedrijven werden 

gedwongen hun reguliere productie stop te zetten ten voordele van de opgelegde militaire 

producties. Alle metalen, rubber en plastic werden ingezet voor de fabricatie van wapens en 

onderdelen van vliegtuigen.
63

 In deze periode werd aldus geen speelgoed geproduceerd op 

grote schaal. Het tekort aan materiaal in oorlogstijd verplichtte de mensen, ook buiten Japan, 

hun eigen speelgoed te maken met het materiaal dat ze konden vinden in en rond hun huizen 

zoals stukken hout, lappen stof en papier. In extreme gevallen werd de verkoop van tinnen 

speelgoed zelfs verboden en werden deze stukken opgehaald om te smelten voor gebruik in 

oorlogsproducties.
64

 In 1941 hield het Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

een grootse metaalinzamelactie. Deuren, stoelen, kachels, waaiers, en in een latere fase zelfs 

bestek en tempelklokken werden opgeëist voor de bouw van wapens en oorlogsvoertuigen.
65

 

De thema’s van deze zelfgemaakte stukken speelgoed waren ook verbonden met de 

oorlogstijd. Zo bestonden er speelgoedtanks, -vliegtuigen, -wapens en -oorlogsschepen.
66

 

Met de militaire opeising van de gehele industrie werden kinderen ook gedwongen meer hun 

verbeelding te gebruiken bij het spelen. Onder de jongens bestond bijvoorbeeld de trend om 

de oorlog na te spelen. Ze deden zich voor als piloten, zeemannen of soldaten die het land 

zouden redden van de vijand en bevochten al spelend hun kameraden met houten, 

zelfgefabriceerde wapens. Ze gedroegen zich met andere woorden zoals de volwassenen in 

hun tijd.
67

 Het spel en speelgoed van de kinderen was op deze manier een spiegel van de 

wereld van de volwassenen. 
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1.3.4. Demilitarisering en democratisering 

De vormen van de twee speelgoedvliegtuigen duiden op de verschillende periodes 

waarin ze geproduceerd werden. In het begin van de jaren 1900 realiseerde de mens 

uiteindelijk de wens om te kunnen vliegen. Een overzicht van de geschiedenis van het 

militaire vliegtuig toont dat de Japanners de vorm voor het speelgoedvliegtuig uit Figuur 3 

overgenomen hebben van de eerste vliegtuigontwerpen van de gebroeders Wright in 1903 en 

van de Cody British Army Aeroplane No.1 in 1908.
68

 Opmerkelijk is dat Japan voor het eerst 

in de overzichtslijst van producenten  voorkomt vanaf 1936, net voor de aanvang van de 

oorlog met buurland China, en tot in 1945 in stijgende lijn voorkomt in de lijst. Na 1945 viel 

de Japanse productiecapaciteit van vliegtuigen volledig stil.
69

 Pas in 1965 werd de Mitsubishi 

Mu-2 uitgebracht, het eerste vliegtuig van Mitsubishi na de veroordeling tot zaibatsu na de 

oorlog. In 1977 werd de Mitsubishi F-1 ontworpen, het eerste volledig Japanse 

gevechtsvliegtuig na het einde van WOII, en daarna duurde het tot het jaar 2000 vooraleer 

Mitsubishi de F-2 ontwikkelde.
70

 Het vliegtuig uit Figuur 3 is omwille van de vorm en het 

uniform van de piloot eerder een militair exemplaar. Het speelgoedvliegtuig uit Figuur 1 stelt 

eerder een passagiersvliegtuig voor zonder militaire doeleinden. 

Het algemene gebrek aan militaire producties heeft ongetwijfeld te maken met de 

demilitarisatie van Japan en het daarmee verbonden Artikel 9 in de grondwet van 1947. In dit 

artikel zweert het Japanse volk elke vorm van oorlog en geweld voor altijd af en ontziet het 

zichzelf het recht om strijdkrachten te hebben. Dit is een merkwaardig en uniek 

grondwetsartikel dat vandaag de dag nog het vaakst ter sprake komt en in zijn definitieve 

versie als volgt luidde: 

 

“Aspiring sincerely to an international peace based on justice and order, the Japanese people 

forever renounce war as a sovereign right of the nation and the threat or use of force as means 

of settling international disputes. 

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well 

as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not 

be recognized.”
71

 

 

De Amerikanen hadden echter vrijwel meteen spijt van de opname van dit artikel in de 

grondwet aangezien de Koude Oorlog tegen 1947 reeds was uitgebreid naar het Verre Oosten. 

De pacifistische grondwet die ze zelf hadden ingesteld, verhinderde de herbewapening van 
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Japan en zo ook de inschakeling van Japan in de strijd tegen het communisme. Eerder werd 

vermeld dat de Amerikanen toen de politieke stabilisering en economische heropbouw van 

Japan als prioriteit zagen om Japan niet ten prooi te laten vallen aan het communisme en dat 

dit een stimulans was voor de Japanse groei. Ondanks het artikel in de grondwet gaf de 

regering in Washington MacArthur eind 1948 de toestemming om een paramilitaire macht op 

te richten en wanneer de Amerikaanse bezettingstroepen in 1950 plots naar het Koreaanse 

schiereiland gestuurd werden omwille van de uitbraak van de Koreaanse Oorlog, kreeg de 

Japanse regering de opdracht om een reservepolitiemacht op de been te brengen. Dit korps 

werd later omgevormd tot de Japanse Zelfverdedigingsmacht (jieitai 自衛隊). Sinds zijn 

ontstaan kampt dit korps met veel protest en wordt zijn grondwettelijk karakter betwist 

aangezien het moeilijk blijft deze troepen niet als een leger te zien, mede omwille van hun 

zeer geavanceerde wapens en het gigantische defensiebudget dat aan hen wordt besteed. 

Hoewel de Zelfverdedigingsmacht in geen geval buiten de landsgrenzen mocht opereren, 

blijft ook die grens omstreden.
72

 

De benaming “Pleasure plane” in Figuur 1 duidt op het feit dat vliegtuigen in Japan 

tegen deze tijd gebruikt werden om reizen te maken ter ontspanning. Dit werd voor de 

Japanners echter pas mogelijk tegen het eind van de bezetting.
73

 Hun voornaamste contact 

tijdens de achtjarige bezetting was met de Verenigde Staten en daarbuiten werd Japan 

virtueel afgezonderd van de buitenwereld. Pas na de initiële verwezenlijkingen op het vlak 

van democratie kon Japan weer relaties aangaan met buitenlandse naties, maar Japan bleef 

zelf verkiezen geen risico’s te nemen in buitenlandse aangelegenheden en wenste zo weinig 

mogelijk op te vallen. Dit was de Japanse buitenlandse politiek sinds 1945. Wanneer de 

Amerikaanse regering een actievere inmenging eiste van Japan tijdens de Koude Oorlog wees 

toenmalig premier Yoshida Shigeru 吉田茂 het verzoek af en verwees naar de pacifistische 

grondwet die de Amerikanen zelf hadden opgesteld. Yoshida besefte maar al te goed dat een 

herbewapend Japan mee zou moeten strijden aan de zijde van de Verenigde Staten en de 

herinnering aan de recente vernietigingen en de triomfantelijke intocht van generaal 

MacArthur in de ruïnes van de hoofdstad Tōkyō ondersteunden deze weigering. De Meiji-

leuze “Een welvarend land en een sterk leger” (fukoku kyōhei 富国強兵) had afgedaan. Japan 

had er profijt bij om het militair en buitenlands beleid over te laten aan de Verenigde Staten 
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en om zich, schuilend onder de Amerikaanse defensieparaplu, te focussen op de economische 

ontwikkeling van het land. Deze opvatting staat bekend als de Yoshida-doctrine.
74

  

 

1.4. Conclusie 

Na een analyse van bovenstaande stukken speelgoed kan gesteld worden dat het 

Japanse bondgenootschap met het Verenigd Koninkrijk van ca. 1900 en de bezetting onder de 

Amerikanen na 1945 in het speelgoed opgenomen werd en dat dit gegeven via het speelgoed 

op de Japanse kinderen werd overgebracht. Tijdens de bezetting regeerden de Amerikanen 

als een quasikoloniaal regime over Japan. Japan had geen soevereiniteit en mocht geen 

diplomatieke relaties aangaan buiten de Verenigde Staten. Beslissingen gebeurden onder 

toezicht van de bezetters, ook in de speelgoedindustrie. Vaak kwam het patroon van de 

Amerikaanse vlag terug in het speelgoed en producten die de markering “Made in Occupied 

Japan” niet droegen, werden van de export uitgesloten. De export van het Japanse speelgoed 

dat als souvenir en als een van de compensatiegoederen voor de voedselbevoorrading de zee 

overstak naar de Verenigde Staten kan misschien geen officiële handel genoemd worden, het 

opende weliswaar de weg voor de naoorlogse speelgoedhandel en stimuleerde de 

speelgoedindustrie.
75

 Daarnaast was in de Verenigde Staten de speelgoedindustrie naar de 

achtergrond verdwenen waardoor een zekere “speelgoedleegte” ontstond op de Amerikaanse 

markt.  

Na de oorlog kon de Japanse economie zich concentreren op de industrietakken die in 

de aanloop naar en tijdens de Tweede Wereldoorlog moesten wijken voor de opgelegde 

militaire producties. Tijdens de oorlog waren de kinderen verplicht geweest meer hun 

verbeelding te gebruiken en zelf speelgoed te maken aangezien de speelgoedindustrie, net als 

andere ontspanningsindustrieën, opgeëist werd voor militaire doeleinden. Na de oorlog 

verbood de grondwet alle militaire aangelegenheden en konden deze producties hernomen 

worden. Het feit dat de Japanners niet toegestaan werden te reizen tot enige jaren na de 

aanvang van de bezetting, kan erop wijzen dat het speelgoedvliegtuig uit Figuur 1 niet 

onmiddellijk na 1945 geproduceerd werd. 

 

2. Amerikaanse invloed op de Japanse media en levensstijl: “News Boy” 

Een tweede stuk dat elementen kan aanbrengen in het verhaal van de Amerikaanse 

bezetting van Japan en meerbepaald op het vlak van de invloed die de bezetting had op de 
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Japanse media en levensstijl is de “News Boy” uit Figuur 4.1. We kunnen ons bij dit stuk 

speelgoed vragen stellen als: In welke mate veranderde het dagelijkse Japanse leven onder de 

bezetting? In welke mate werden Amerikaanse waarden en gewoonten opgelegd of vrijwillig 

overgenomen? 

 

2.1. Identificatie 

De verpakking van het product (Figuur 4.2) werd gemarkeerd met de tekst “Made in 

Occupied Japan”, wat de plaats van herkomst Japan maakt en meteen ook een antwoord biedt 

op de vraag wanneer het geproduceerd werd. Op de verpakking staat eveneens het kenteken 

van Nikkō Gangu Kōgyō 日光玩具工業 vermeld, het speelgoedbedrijf dat ook het stuk 

speelgoed uit 1.1. produceerde. Ook dit stuk is een combinatie van verschillende materialen. 

Het lichaam van de jongen werd gemaakt uit tin en het hoofd uit celluloid. Dat speelgoed met 

opwindmechanismen erg populair was in de jaren 1940 en 1950 wordt nogmaals duidelijk bij 

dit stuk. Eenmaal de sleutel opgewonden wordt, laat de jongen de bel klinken, beweegt hij 

zijn hoofd van links naar rechts en zwaait hij met de krant die hij in zijn hand houdt. Het 

voorwerp werd ontworpen in de vorm van een kleine, westers ogende jongen met blauwe 

ogen en blond haar, een rode pet en een outfit die bestaat uit een hemd met sterretjesmotief, 

een witte das en een rood met wit gestreept werkpak. In zijn rechterhand draagt de jongen een 

bel en met zijn linkerhand houdt hij een krant in de lucht waarop het woord ‘EXTRA’ staat. 

Op de krant kunnen eveneens afbeeldingen onderscheiden worden. De afbeelding boven links 

stelt een paardenrace voor en rechtsonder kunnen twee honkbalspelers opgemerkt worden. De 

nieuwsartikels zelf zijn niet leesbaar, met uitzondering van de letters A, B, D en E aan het 

begin van enkele alinea’s. Op de verpakking staat naast “Made in Occupied Japan” ook 

“News-Boy” geschreven.  

 

2.2. Evaluatie 

De zoektocht naar speelgoedstukken die tekenende gelijkenissen vertonen met de 

“News Boy” leverde volgende voorwerpen op die eveneens geproduceerd werden bij het 

bedrijf Nikkō Gangu Kōgyō: een “Circus Boy”, “News Cub”, “News Dog” en “Santa Claus”, 

te zien in Figuur 5 en Figuur 6.
76

 Deze stukken stammen af uit de jaren 1950, wat betekent 

dat ze op het einde van of net na de Amerikaanse bezetting geproduceerd werden. De 

opbouw, vorm en kledij van de “Circus Boy” vertonen dezelfde stijlkenmerken als de “News 
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Boy”, maar het motief in de kleding is niet meer dat van de Amerikaanse vlag. De Kerstman 

is dan weer wel een westerse, Amerikaanse figuur. Thema’s zoals ‘dieren’ en ‘het circus’ 

werden tijdens de bezetting reeds frequent gebruikt, maar werden nog populairder in de loop 

van de jaren 1950.
77

 

Het feit dat deze objecten vandaag de dag voornamelijk verzamelobjecten zijn, wordt 

duidelijk uit de uitgebreide collectie verzamelboeken die Schiffer Publishing Ltd. wijdt aan 

speelgoed van Japanse makelij rond de jaren 1950 en de vele kopieën zoals die van Kitahara 

Teruhisa 北原照久  die op de markt circuleren.
78

 Kitahara is al jaren een fervent 

speelgoedverzamelaar en auteur van een reeks boeken over Japans tinnen speelgoed en begon 

de aanleg van zijn speelgoedcollectie in de jaren 1970. Kitahara omschrijft zijn passie en 

verwondering voor klassiek speelgoed als volgt:  

 

“It doesn’t surprise me to see a well-preserved antique, but toys – we expect them to be 

discarded once they’ve served their purpose or when they’ve lost their novelty. It’s a miracle 

that some toys still remain after twenty years.”
79

  

 

Gedurende de jaren 1990 maakte Kitahara verschillende kopieën van originele tinnen 

opwindbare speeltjes zoals de “Circus Boy”, “News Cub”, “News Dog” en “Santa Claus”. 

Deze sloten, zoals te zien in Figuur 7, soms zo dicht aan bij het origineel dat het enige 

overtuigende verschil tussen de twee stukken Kitahara’s eigen merkteken was, een kroon met 

zijn initialen “T.K.” omringd door een cirkelband met het woord “TOYS” op geschreven, 

zoals te zien is in Figuur 8.
80

  

 

2.3. Culturele analyse 

De “News Boy” is een westers ogend kind met blond haar en blauwe ogen. De kledij 

die hij draagt symboliseert de Amerikaanse vlag, wat opnieuw een duidelijke verwijzing is 

naar de Amerikaanse bezetting van Japan. De Amerikaanse vlag hoefde niet uitdrukkelijk 

verwerkt te worden in alle speelgoedstukken aangezien de markering “Made in Occupied 

Japan” naar de bezettingssituatie verwees. De keuze voor deze “News Boy” heeft 

hoofdzakelijk te maken met de verwijzingen naar media, ontspanning en sport.   
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2.3.1. Media en censuur 

Tijdens de bezetting werd de Japanse massamedia verboden negatieve commentaar te 

uiten in verband met het bezettingsregime en het was evenmin toegestaan te insinueren dat ze 

onder dergelijke beperkingen moesten opereren.
81

 Media mochten echter wel gebruikt 

worden om het ongenoegen te uiten tegenover de Japanse officieren die tijdens de oorlog 

geopereerd hadden. In Asahi Shimbun werden na 1946 vele lezersbrieven gepubliceerd over 

de hel die de veteranen doormaakten, de honger die ze leden en het misbruik dat ze van hun 

officieren moesten dulden. Dit deed vragen rijzen bij de Japanse oorlogspropaganda zoals de 

Shinmin no Michi 臣民の道 (The Way of the Subjects), een publicatie van het Ministry of 

Education, die de Japanners aanspoorde “Okuchō kokoro wo itsu ni shite” 億兆心を一にし

て (One hundred million hearts beating as one) te worden.
82

 Dergelijke bekentenissen waren 

voor het einde van de oorlog ondenkbaar geweest. 

Censuur werd tussen september 1945 en september 1949 uitgevoerd door een apparaat 

van het GHQ, maar werd na 1949 op alternatieve wijze voortgezet tot de onafhankelijkheid 

van Japan. Hoe dan ook werd in Artikel 21 van de grondwet de vrijheid van vereniging en 

vergadering, alsook de vrijheid van meningsuiting en pers gegarandeerd. Er werd beloofd de 

censuur tot een minimum te beperken zolang de media de waarheid bleven verkondigen en de 

publieke orde niet in gevaar gebracht werd, maar in de praktijk liep het anders. Het Civil 

Censorship Detachment (CCD) breidde censuur uit tot elke mediavorm, van kranten, 

magazines en boeken tot schoolboeken, radio, film en toneel. Zowel buitenlandse als Japanse 

geschriften werden vóór publicatie onderworpen aan een censuuronderzoek. Aangezien nooit 

openlijk werd toegegeven dat er gecensureerd werd, werd de ontbinding van het CCD in alle 

stilte uitgevoerd. Het censuurbeleid werd als het ware zelf gecensureerd, wat de Amerikanen 

een zekere hypocrisie gaf. In de jaren 1930 wisten de Japanners tenminste zeker dat 

publicaties gecensureerd werden door het militaire regime.
83

 Enige jaren later werd tijdens de 

bezetting minder censuur uitgeoefend op publicaties in verband met de oorlog. In 1948 werd 

onder andere het boek Kono ko wo nokoshite この子を残して (Leaving these children), een 

van de eerste toegestane publicaties over de atoombombombardementen, op de markt 

gebracht door de uitgeverij Kodansha Ltd. De auteur Nagai Takashi 永井隆 was stervende ten 

gevolge van de hoge straling na het bombardement van Nagasaki en wist het hele land in te 

nemen met zijn bedenkingen bij nucleaire wapens en zijn bezorgdheid om wat er met zijn 
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kinderen zou gebeuren na zijn dood. Zijn werk Nagasaki no kane 長崎の鐘 (The Bells of 

Nagasaki), hoewel in 1946 geschreven maar omwille van censuur door het GHQ pas in 1949 

gepubliceerd bij Kodansha International, werd in 1950 zelfs verfilmd.
84

 Tot 1949 dienden 

van elk filmscenario twee Engelstalige kopieën ingediend te worden ter “controle”, waarna 

vaak een lang proces van aanpassingen nodig was vooraleer de film uitgebracht kon worden. 

Sommige regisseurs zoals Kurosawa Akira 黒澤明 floreerden ondanks de censuurwetten.
85

 

 

2.3.2. Ontspanning en sport 

Op het vlak van sport- en ontspannings kan de krant van de “News Boy” een en ander 

toelichten. Waren de afgebeelde sporten, honkbal en paardensport, populaire vormen van 

tijdverdrijf in Japan na de Tweede Wereldoorlog? Tijdens de bezetting werden traditionele 

gevechtssporten zoals kendō 剣道 verboden. Enkel sumō 相撲 werd toegestaan aangezien het 

militaire, gewelddadige hier minder aanwezig zou zijn. De bezetters moedigden voornamelijk 

de deelname aan honkbal en andere moderne sporten aan.
86

  

Honkbal of yakyū 野球  werd reeds in 1872 in Japan geïntroduceerd door de 

Amerikaan Horace Wilson, docent Engels en wiskunde aan de Universiteit van Tōkyō. 

Professor Wilson leerde zijn studenten hoe de sport in elkaar zat en kan gezien worden als de 

initiator van de populariteit van honkbal in Japan.
87

 Vanaf 1900 ontstonden over het hele land 

verschillende schoolteams. Honkbal werd een populaire schoolsport en er ontstonden 

verschillende tornooien en competitiereeksen tussen scholen onderling. Sinds 1915 werd 

jaarlijks het All-Japan High School Championship Tournament gehouden en het National 

High School Baseball Championship Tournament ging in 1924 van start. Buiten de scholen 

werden ook in amateuristische kring competities en tornooien georganiseerd, zoals het Japan 

Amateur Baseball Championship Tournament, gesurveilleerd door de Japan Amateur 

Baseball Federation. Toen in 1934 een professioneel Amerikaans team naar Japan kwam, 

werd een Japans team samengesteld met de beste spelers van de niet-professionele teams. Dit 

was de basis voor het eerste professionele Japanse team, de Nihon Baseball Club. Hoewel 

amateur-honkbal al erg populair was vóór de oorlog, groeide het professionele honkbal na de 

oorlog snel uit tot de meest bekeken sport in Japan. Jaarlijks gingen miljoenen Japanners 

wedstrijden bijwonen en ook op het televisiescherm haalden de uitzendingen van wedstrijden 
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hoge kijkcijfers.
88

 Na 1945 werd door een aantal professionele teams vergaderd over de 

toekomst van het Japanse honkbal. Reeds op 23 november 1945 werd de eerste naoorlogse 

honkbalwedstrijd gehouden en in 1946 namen acht teams deel aan het honkbalseizoen. In 

1948 werd een nieuwe professionele honkbalfederatie opgericht en in 1950 gebeurde de 

splitsing in twee competities: de Pacific League en de Central League. De overwinning van 

een Pacific League team op een team uit de American League op 13 november 1951 creëerde 

een heuse sensatie aangezien voor het eerst in de geschiedenis een Japans team een 

Amerikaans team kon verslaan in een professionele honkbalwedstrijd.
89

 Na de Tweede 

Wereldoorlog werden de uitwisselingen tussen Japanse en Amerikaanse honkbalteams 

frequenter. Verschillende teams uit de Amerikaanse Major League bezochten Japan en 

omgekeerd gingen verschillende Japanse teams op trainingskamp naar de Verenigde Staten.
90

 

Paardenrennen of keiba 競馬  maakten reeds onderdeel uit van het ceremoniële 

gebeuren in schrijnen en lokale tempels in het oude Japan en kunnen zelfs getraceerd worden 

in de literatuur van de zevende eeuw. De moderne vorm van paardenrennen werd aan het 

eind van de Edo-periode (1603-1868) in Japan geïntroduceerd door de Britten die in 1861 in 

de buurt van Yokohama verbleven. De regering werd aangemoedigd een professionele 

renbaan aan te leggen en in 1862 werd de Yokohama Race Club opgericht en werden de 

eerste westerse paardenrennen gehouden. In 1880 werd de Yokohama Race Club, die tot nu 

toe uitsluitend door buitenlanders werd beheerd, gereorganiseerd en werd de Nihon Race 

Club gefundeerd, de eerste club met participerende Japanners. Vanaf dan ontstonden op 

verschillende plaatsen in Japan raceclubs op basis van de traditionele rennen die bij de 

schrijnen werden gehouden. Onder de buitenlanders werd al langer gewed op de paarden, 

maar de Nihon Racing Club introduceerde de eerste officiële weddenschappen in 1888. Ook 

toen lag het monopolie van het gokken bij de Club en was het wedden beperkt tot de 

buitenlanders, maar ook Japanse zakenmannen, vooral zij die zaken deden met buitenlandse 

bedrijven, kochten illegaal tickets. De Meiji-regering vaardigde in 1908 een wet uit die de 

verkoop van goktickets verbood. Toen de sport in 1910 officieel erkend werd als een vorm 

van publiek entertainment, was het gokken dus nog verboden, maar omwille van de stijgende 

populariteit van deze paardenrennen, werd het uiteindelijk toegestaan. De rennen bloeiden op 

in Japan en bereikten een piek in het begin van de jaren 1940, net voor de Tweede 
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Wereldoorlog. Na de oorlog werden de rennen in 1946 hernomen en keerden ook de gokkers 

terug naar de racebaan. Snelle paarden kenden dezelfde media-aandacht als Japanse lopers.
91

  

In 1948 werd een nieuwe Horse Racing Law
92

 afgekondigd en werden de 

vooroorlogse private clubs ontbonden op basis van de Anti Monopoly Law die de 

Amerikaanse bezetters uitvaardigden. De paardenrennen en hun gokcircuit kwamen nu onder 

het toezicht te staan van de nationale regering en de locale autoriteiten. In 1954 werd de 

Japan Racing Association (JRA), een semigouvernementele organisatie, opgericht om alle 

zaken betreffende paardenrennen te dirigeren. De sport bleef zich na de oorlog aldus verder 

ontwikkelen en bloeide op.
93

 

 

2.3.3. “The American way of life” en “historical amnesia” 

Naast honkbal en paardenrennen duidt ook het Kerst- en Pasenthema in Figuur 9.1 en 

Figuur 9.2 op de invloed van de westerse, vooral Amerikaanse, gewoonten op het Japanse 

dagelijkse leven. Millie Creighton argumenteerde dat de snelle overname van westerse 

feestdagen zoals in de eerste plaats Kerstmis verklaard kon worden op basis van de 

afwezigheid van feestdagen waarbij de Japanse kinderen van veel geschenken en aandacht 

konden genieten en omdat de kerstsfeer en het geven van geschenken de relaties tussen 

familieleden bevorderde. Ze beweerde dat feestdagen zoals Girls’ Day op 3 maart en Boys’ 

Day op 5 mei een misleidende naam droegen aangezien deze in haar ogen eerder tot doel 

hadden de ouders te herinneren aan hun plicht om hun kinderen juist op te voeden. Het 

speelgoed bij deze gelegenheden was van puur decoratieve aard en niet bedoeld om mee te 

spelen. Nieuwjaar, oshōgatsu お正月, had ook een deel van zijn oriëntatie op kinderen 

verloren. Waar jongens vroeger vliegers en meisjes nog badmintonraketten en –pluimen 

kregen op Nieuwjaar, werd de gewoonte van het geven van geschenken aan het begin van het 

nieuwe jaar zeker in de jaren van het moderniserende en economisch bloeiende Japan van de 

jaren 1950 en 1960 eerder een handeling om de banden in de samenleving en in de bedrijven 

te bevestigen.
94

 

Daarnaast troffen de Amerikaanse bezetters bij hun intrede in Japan een volk aan dat 

oorlogsmoe was, dat de militaristen die hen naar de ondergang hadden geleid minachtte en in 

de eerste plaats het verleden achter zich wenste te laten. Hoezeer deze periode waarin de 
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Japanners onderhevig waren aan de wil van de Amerikanen ook als de “amerikanisering” van 

Japan bestempeld wordt, ze kan net zo goed het “Amerikaanse intermezzo” in de Japanse 

geschiedenis genoemd worden. De hand die de Japanners zelf in de bezetting gehad hebben 

mag in geen geval onderschat worden. De medewerking van de Japanners uitte zich op 

officieel vlak vooral in de regering. De bezetters waren de Japanse taal niet machtig en waren 

aldus verplicht het land indirect te besturen via de bestaande regeringsorganen. MacArthur en 

zijn regering moesten vertrouwen op de Japanse bureaucratie om hun richtlijnen door te 

voeren. De Japanners verlangden naar het soort materiële luxe dat de Amerikaanse bezetters 

genoten. Niet verwonderlijk dat velen de bezetters in de eerste jaren na de oorlog aldus als 

een “bevrijdingsleger” zagen dat hen zou redden uit hun hachelijke situatie.
95

 De Japanners 

keerden zich in elk geval radicaal af van het militarisme en van de symbolen van de Japanse 

traditie die besmet waren geraakt. Japan omarmde als het ware van de ene op de andere dag 

“the American way of life”. In deze situatie is er geen sprake geweest van een geleidelijke 

integratie van de Amerikaanse normen en waarden in de eigen cultuur. Door de abrupte 

breuk met hetgeen voorafging, ging er ook geen aandacht uit naar een eigen 

gewetensonderzoek, alsof de Japanners wisten dat ze hier zelf niet goed zouden uitkomen. 

Japan verkoos het onderwerp niet aan de oppervlakte te laten komen en kwam zo nooit echt 

in het reine met haar oorlogsverleden.
96

 Er kan eveneens geargumenteerd worden dat dit te 

wijten is aan hoe de Amerikanen omgingen met het begrip “oorlogsverantwoordelijkheid”. 

Wanneer de keizer, die ene man in wiens naam het keizerlijk Japan vele jaren haar militair 

buitenlands beleid uitvoerde, niet verantwoordelijk geacht wordt voor het op gang brengen 

van de oorlog, waarom zouden gewone mensen zich dan schuldig of verantwoordelijk 

moeten voelen?
97

 De rol die keizer Hirohito in de oorlog gespeeld heeft, blijft tot op vandaag 

discutabel. Hoewel weinigen eraan twijfelen dat ook hij verantwoordelijkheid droeg, moest 

hij nooit opdagen tijdens de rechtszaken tegen oorlogsmisdadigers. MacArthur gaf te kennen 

dat de beschuldiging van de keizer in deze zaak chaos zou veroorzaken in Japan en dat dit 

nefast zou zijn voor de plannen om Japan te democratiseren. De democratisering van Japan 

zou beter te verwezenlijken zijn indien de positie van de keizer aan het hoofd van het 

bestuursapparaat intact bleef. De Japanners na de verwoestingen van de oorlog die zekerheid 

ontnemen, zou de meewerking van de Japanners met de bezetters enkel tegenwerken.
98

 De 

Japanse neiging om zich vooral te concentreren op de eigen afgelegde lijdensweg negeert het 
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leed dat de Japanners zelf andere naties hebben aangedaan. “Historical amnesia” op het vlak 

van oorlogsmisdaden heeft in Japan buitengewone vormen aangenomen.
99

  

Vrolijke thema’s zoals ‘dieren’, ‘sport’, ‘feestdagen’ en ‘het circus’ kenmerken de 

Japanse naoorlogse periode dan ook tot ver na de bezetting. Misschien schuilt hier de poging 

in zich volledig te distantiëren van het oorlogsverleden en de indruk op te wekken in een 

totaal ander vrolijk en vredevol tijdperk aangekomen te zijn. De ontwapening en 

demilitarisering van Japan kende ongetwijfeld ook zijn invloed op de thematisering van 

speelgoed. Toch is er geen sprake van een totale afwezigheid van militaire thema’s in 

speelgoed. In december 1945 werd bijvoorbeeld een speelgoedjeep van 10 yen op de markt 

gebracht en deze werd zo populair dat de oplage van 100.000 stuks razendsnel uit de 

winkelrekken verdween. De essentieel Amerikaanse aard van het product paste in de wereld 

van de kinderen die in zekere zin gekenmerkt werd door het accepteren van de bezetting. De 

jeeps werden geassocieerd met de kauwgom en chocolade die de Amerikaanse soldaten aan 

de kinderen uitdeelden. Voor oudere Japanners leek een groot deel van het spel van de 

kinderen te bestaan uit plezier beleven aan de bezetting.
100

 Vroege naoorlogse exemplaren 

zoals de jeep in Figuur 10.1 werden geproduceerd op basis van gerecycleerde tinnen blikken. 

Aan de binnenkant valt nog het design van het opbergblik voor tabak te onderscheiden, zoals 

te zien in Figuur 10.2.
101

  

Naast de enkele speelgoedstukken met een militair thema blijft de overvloed aan 

vrolijke thema’s opmerkelijk. Het Japanse verlangen naar de luxueuze situatie waarin hun 

bezetters zich bevonden, tekende zich ook af in de speelgoedthematiek. Tijdens de bezetting 

kwamen typisch Amerikaanse thema’s zoals ‘cowboys en Indianen’ (zie Figuren 11.1 en 

11.2), ‘Hollywood’ (zie Figuur 12) en figuren van de Walt Disney Company (zie verder, 3.1.) 

vaak voor naast de vrolijke dierenthema’s. 

 

2.4. Conclusie 

Tijdens de bezetting waren de Japanse media onderhevig aan de censuur door het 

GHQ. De media werden onder andere verboden kritiek te uiten op het bezettingsregime. 

Slechts naar het einde van de bezetting toe werden deze censuurwetten versoepeld en doken 

publicaties op zoals de werken van Nakai Takashi in verband met de atoombommen. Naast 

censuur op de Japanse media werden ook enkele traditionele gevechtssporten verboden. De 
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bezetters moedigden als alternatief de participatie in moderne sporten zoals honkbal aan. Dit 

stuk speelgoed met afbeeldingen van honkbalspelen en paardenrennen kan als een 

propagandaproduct gezien worden. Door ouders en kinderen in contact te brengen met 

speelgoed in het thema van deze sporten, werd hun populariteit versterkt. 

Speelgoedstukken uit de jaren 1950 werden gekenmerkt door hun voornamelijk blije 

en luchtige thema’s zoals ‘dieren’, ‘circus’ en ‘sport’. Japanners wensten de oorlog en zijn 

vernietigende afloop zo snel mogelijk te vergeten en hoopten op een luxueuze toekomst zoals 

hun Amerikaanse bezetters die hadden. Kinderen waren gefascineerd door de dingen die de 

bezetters meebrachten naar Japan en beschouwden de aanwezigheid van de Amerikanen als 

aanvaardbaar en normaal. Dit speelgoed reflecteert naast de Amerikaanse controle in grote 

mate de bewondering van de Japanners voor de toenmalige Amerikaanse cultuur zoals 

gereflecteerd in hun populaire sporten, de cowboy- en Indianencultuur, Disney en het 

bekende Hollywood.
102
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II. Ontwikkelingen in het speelgoed vanaf de Japanse onafhankelijkheid (vanaf 1952) 

 

In april 1951 werd generaal MacArthur uit al zijn functies in het Oosten gezet, een jaar 

later ondertekende Japan het Vredesverdrag van San Francisco dat Japan haar 

onafhankelijkheid teruggaf en sloot het land een Veiligheidsverdrag met de Verenigde Staten 

dat stelde dat de Amerikanen de Japanse militaire aangelegenheden zouden blijven 

coördineren. Dit verdrag was typisch voor de tijd van de Koude Oorlog. Op deze manier bleef 

Japan voor haar defensie en buitenlands beleid bijna volledig afhankelijk van de Verenigde 

Staten  en kregen de Amerikanen het recht troepen in Japan te stationeren. Het 

Veiligheidsverdrag zorgde er echter voor de Japan haar onafhankelijkheid niet volledig 

herwonnen had. De aanwezigheid van Amerikaanse troepen in Japan kan daarnaast gezien 

worden als een schending van Artikel 9 uit de grondwet. Er werd eveneens gevreesd dat de 

militaire banden met de Verenigde Staten een nieuw conflict met de Sovjet-Unie zouden 

kunnen uitlokken. Al snel brak protest uit tegen de grondwet en de overwinning van de 

socialisten in de verkiezingen van 1953 leidde in 1954 tot de exit van premier Yoshida van de 

Liberale Partij, die het land zeven jaar lang had geleid. In die periode had de economie zich 

op merkwaardige wijze hersteld. In 1952 was Japan bijvoorbeeld lid geworden van het IMF 

en de Wereldbank.  Japan kon zich echter nog steeds een ontwikkelingsland noemen dat het 

recht had haar economie met protectionistische maatregelen van de westerse concurrentie af 

te schermen.
103

 

 

3. Amerikaanse continuïteit: Mickey Mouse 

Wat zou er gebeuren met de Amerikaanse hervormingen in het onafhankelijke Japan 

na 1952? Zouden deze behouden of ongedaan gemaakt worden? Welk pad zou Japan kiezen 

nu het land niet meer verplicht was de weg van de “amerikanisering” te volgen? Het 

Veiligheidsverdrag verbond de landen op een zekere hoogte met elkaar, maar zijn hier 

bewijzen voor te vinden in het Japanse speelgoed? Een object dat verschillende elementen van 

deze Japans-Amerikaanse relatie kan blootleggen, is de rolschaatsende Mickey Mouse uit 

Figuur 13.1. 
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3.1. Identificatie  

Op de verpakking van dit stuk (Figuur 13.2), geproduceerd in 1958, staat het logo van 

LINEMAR TOYS. LINEMAR is de Japanse importpartner van het Amerikaanse 

speelgoedbedrijf Louis Marx & Company. Louis Marx, de stichter van het bedrijf, werd 

geboren in 1896 en bouwde in 1919 al, op erg jonge leeftijd dus, zijn eigen bedrijf uit. Marx 

Toys is vandaag de dag een van de grootste merken op het vlak van antiek en vintage 

speelgoed. Na de Tweede Wereldoorlog werd Marx Toys een van de grootste producenten ter 

wereld op het vlak van mechanisch speelgoed, modeltreinen, poppenhuizen, auto’s en 

speelsets. De jaren 1950 werden de gouden jaren. Tegen 1955 produceerde Marx Toys zowaar 

twintig procent van het speelgoed in de Verenigde Staten en had het verschillende overzeese 

afdelingen, waaronder LINEMAR in Japan.
104

 Marx Toys kreeg het Japanse bedrijf T.P.S. in 

de gaten in de loop van de jaren 1950 en vroeg hen nieuwe edities te produceren van hun 

bestaande succesvolle ontwerpen maar nu personages zoals Mickey Mouse en Popeye te 

gebruiken.
105

  

Toplay Ltd., Tōkyō Plaything Shōkai of Tōkyō Plaything Company (東京プレイシン

グ商会), afkorting T.P.S., ontstond in 1954. Het logo van het bedrijf, te zien in Figuur 14, 

bevat een hand met drie opgestoken vingers, wat verwijst naar de drie initialen van T.P.S. en 

tegelijkertijd een knipoog is naar de drie stichters van het bedrijf: Udagawa Yoshio 宇多川義

男, Miyakawa Yukio 宮川幸夫 en Kushida Yasuo 串田恭男. Udagawa werkte tot 1954 voor 

de speelgoedfabrikant Kōkyū Trading Co. Ltd. (logo: Figuur 15), maar omwille van zijn vele 

eigen ideeën en ontwerpen besliste hij een eigen bedrijf op te richten met behulp van een 

ingenieur, Miyakawa en een ontwerper, Kushida.
106

 

De nieuwe speelgoedstukken onder LINEMAR bleven het T.P.S.-ontwerp volgen. 

Alleen de thema’s van de bij T.P.S. reeds uitgebrachte rolschaatsers, cyclisten en dergelijke 

werden aangepast.  LINEMAR deed enkel dienst als importeur, wat voor T.P.S. en andere 

Japanse bedrijven als een grote kans werd gezien om hun productie te verhogen en via 

speelgoed gebaseerd op populaire personages door te stoten naar de Amerikaanse markt. Het 

stuk werd aldus geproduceerd in Japan door een Japans bedrijf en vervolgens ook op de 

Amerikaanse markt uitgebracht.
107
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De rolschaatsende Mickey Mouse in Figuur 13.1 is een dergelijke heruitgave (zie 3.2 

voor meer uitleg). Het geheel werd uit tin vervaardigd, met uitzondering van Mickeys broek 

en oren. De broek werd gemaakt uit een dunne satijnachtige stof en de oren uit rubber. 

Mickey Mouse met zijn typerende witte handschoenen en rode broek met twee knopen 

beweegt zich al rolschaatsend voort via het mechanisme onder zijn linkervoet. Het 

rechterbeen en bovenlichaam bewegen zich parallel mee waardoor een vloeiende realistische 

schaatsbeweging wordt gesimuleerd. Dat het hier om een mechanisch stuk speelgoed gaat, 

staat op de kartonnen verpakking vermeld. Verder staat linksonder op de doos ook het 

kenteken van LINEMAR TOYS en linksboven vinden we de copyrightvermelding van Walt 

Disney Productions. LINEMAR verwijst rechtsonder naar zichzelf als de “Best by far” en op 

de achterzijde staat “One of the many LINEMAR TOYS. Do you have all of them?” 

geschreven. Mickey Mouse wordt op de verpakking vergezeld door andere Disneyfiguren 

zoals Donald Duck en Pluto. 

 

3.2. Evaluatie 

Het oorspronkelijke ontwerp waarop deze schaatsende Mickey Mouse gebaseerd werd, 

was het eerste stuk speelgoed dat T.P.S. produceerde, namelijk de “Clown op rolschaatsen” in 

Figuur 16. Deze clown werd geïntroduceerd ca. 1954 en groeide uit tot een van de grootste 

successen die het bedrijf ooit gehad heeft. Er werden er uiteindelijk meer dan een miljoen 

exemplaren van verkocht.
108

  

In 1956 werd een nieuwe versie van de clown op de markt gebracht; deze keer had hij 

een wit gezicht. Met dit ontwerp werd in datzelfde jaar ook geëxperimenteerd met aandrijving 

op batterijen, zie Figuur 17. Net zoals de meeste Japanse speelgoedproducenten begon T.P.S. 

pas  veelvuldig gebruik te maken van batterijen in de loop van de jaren 1960 en 1970. In 1958 

volgde de reeks “Happy Skaters”, die onder andere een beer en een konijn op rolschaatsen 

bevatte. In 1956 werd ook een “Skating Chef” op de markt gebracht. Van deze chef bestonden 

twee varianten. Zo was er een chef met een blanke huid en een met een zwarte huid. Deze 

twee vertonen een aantal opmerkelijke verschillen. De blanke chef in Figuur 18 draagt 

kokskleding en wordt op de verpakking afgebeeld in een restaurant. De zwarte chef in Figuur 

19 wordt daarentegen als een circusartiest afgebeeld tussen de dieren.
109

 Schuilt hier enige 

vorm van discriminatie of stereotypering? Of gaat het hier simpelweg over het onschuldige 
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samenbrengen van vrolijke thema’s, namelijk ‘dineren op restaurant’, ‘rolschaatsen’ en ‘het 

circus’? 

Mickey Mouse werd in 1958 op de markt gebracht. Popeye dook achter al in 1957 op 

(zie Figuur 20).
110

 Naast de auteursrechtelijke overeenkomst met Walt Disney Productions 

sloot LINEMAR dus ook een contract met King Features Syndicate. Het feit dat T.P.S. de 

personages van Walt Disney pas vanaf 1958 hanteert, sluit echter niet uit dat Mickey Mouse 

en zijn kompanen voor deze datum op de Japanse speelgoedmarkt te vinden waren. Onder het 

speelgoed gemarkeerd met het opschrift “Made in Occupied Japan”, zoals Figuur 21, 

bevinden zich ook heel wat, weliswaar minder uitgewerkte, Walt Disneyfiguren.  

Het proces van het overnemen van het T.P.S.-ontwerp en het introduceren van 

bekende figuren in deze ontwerpen werd vaak overgedaan. Naast de verschillende eenwielers, 

op een rij te zien in Figuur 22, werd ook van een fietsende clown uit 1956 een Popeye-versie 

op de markt gebracht in 1957 en in 1958 doken verschillende Disney-versies op.
111

 Telkens 

valt op dat de productie in een bepaalde volgorde verloopt. Eerst kwam de clownversie op de 

markt en vervolgens was het de beurt aan Popeye, Walt Disney-figuren en dieren.  

 

3.3. Culturele analyse  

 Nu Japan haar onafhankelijkheid opnieuw verworven had en de Japanse economie een 

bloeifase tegemoet ging, werd de relatie met de Amerikanen herbekeken. Een vraag die hier 

beantwoord moet worden, is onder andere: Hoe  zullen de economische en culturele contacten 

tussen Japan en de Verenigde Staten na 1953 verder ontwikkelen en zijn hier sporen van terug 

te vinden in het Japanse speelgoed uit deze periode? 

 

3.3.1. Japans-Amerikaanse samenwerking 

De Japans-Amerikaanse samenwerking op economisch vlak is een nazaat van de 

bezetting. “Zolang de Koude Oorlog duurde, bekeek Japan de wereld door de bril van de 

alliantie met de Amerikanen.”
112

 Japan zag de kans om haar economie verder uit te bouwen 

terwijl de Amerikanen het defensiebeleid en het buitenlands politiek beleid zouden uitvoeren 

zoals vastgelegd werd in het Veiligheidsverdrag. De herwonnen vrijheid had aldus weinig 

veranderd aan de Japanse politiek om op internationaal vlak onopgemerkt te blijven. Japanse 

politici meden elk initiatief dat het wantrouwen van de omringende landen zou kunnen 
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wekken. De “Yoshida Doctrine” die inhield dat Japan geen prominente rol mocht spelen in de 

internationale politiek en een hechte band zou behouden met de Verenigde Staten bleef op 

deze manier enigszins behouden na het aftreden van de premier zelf. Alle inspanningen 

werden gericht op de economische groei van het land terwijl men elke vorm van argwaan en 

controverse uit de weg poogde te gaan. Het was immers dankzij de Amerikaanse 

aanwezigheid in Japan tijdens de bezetting dat Japan langzaamaan het vertrouwen van 

handelspartners in Oost-Azië begon te herwinnen. De verbintenis met de Amerikanen zorgde 

voor toegang tot grondstoffen, technologie en de markten.
113

 Aan de Engelse formuleringen 

op de doos van dit stuk speelgoed kunnen bijgevolg meerdere verklaringen gegeven worden. 

Een eerste verklaring is dat Marx Toys een Amerikaans bedrijf is dat een buitenlandse 

producent zocht die met hen zou samenwerken en mechanische speelgoedstukken zou kunnen 

leveren voor de Amerikaanse markt. Marx Toys liet het speelgoed in Japan maken om de 

kosten laag te houden, wat grote winst creëerde wanneer het speelgoed in de Verenigde Staten 

werd verkocht.
114

 Een samenwerkingsvoorstel van een succesvol Amerikaans bedrijf bood 

eveneens kansen voor de Japanse speelgoedindustrie. Dergelijk voorstel afslaan zou stroken 

met de Japanse wens om haar economie te zien heropbloeien. De Engelse verwoordingen en 

de samenwerking zouden daarnaast ook een Japanse strategie kunnen zijn om geen argwaan 

op te wekken in de Verenigde Staten. Het speelgoed zou een teken kunnen zijn van de 

blijvende Japanse steun en trouw aan de Amerikanen. Het tussenbedrijf LINEMAR zou 

daarnaast niet dadelijk verraden dat de samenwerking met een Japans bedrijf werd 

georganiseerd. Op deze manier kon Japan hopen dat het aan de ene kant minder argwaan zou 

opwekken, maar tegelijkertijd in kleine stappen op de internationale markt terecht zou komen.  

Naast LINEMAR TOYS bestonden ook andere Amerikaanse importeurs en 

distributeurs van Japans speelgoed. Zo was er Frankonia, vooral bekend om de verschillende 

series voertuigen, Battery Powered Miniatures genaamd. De distributiebedrijven Rosko en 

Cragstan hielden zich eveneens bezig met mechanisch en op batterijen aangedreven speelgoed 

afkomstig uit Japan. Deze drie bedrijven kenden net als LINEMAR hun hoogdagen 

gedurende de jaren 1950 en 1960.
115

 

Niet enkel in de speelgoedindustrie werden in de jaren 1950 en 1960 banden gesmeed 

met Amerikaanse bedrijven. Sojasausproducent Kikkoman ging in 1963 in zee met de 

Amerikaanse conservenfabrikant Del Monte Corporation. Matsushita, kopman van Panasonic, 
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reisde in de jaren 1950 naar de Verenigde Staten en Europa, sloot een overeenkomst met 

Philips en nam het van oorsprong Amerikaanse bedrijf Victor Company of Japan (JVC, Japan 

Victor Company) over. Ritssluitingenfabrikant YKK (Yoshida Kabushiki Kaisha) trok tussen 

1954 en 1964 naar onder andere de Verenigde Staten, India, Nieuw-Zeeland, Maleisië en zelfs 

Nederland op zoek naar vernieuwingen omdat het in Japan reeds negentig procent van de 

markt bezat en niet meer kon groeien. Honda ontwikkelde in 1952 verschillende ideeën 

inzake efficiëntie na een reis naar de Verenigde Staten. Honda begon ook internationaal te 

denken en nam vanaf 1959 deel aan verschillende motorwedstrijden zoals de Tourist Trophy 

en de Grand Prix en wist vele zeges in de wacht te slepen. Het bedrijf Nissin bedacht zijn 

bekende cup noodles na een reis naar Europa en de Verenigde Staten in 1966 waar het nieuwe 

kennis vergaarde over bouillon, wegwerpbekertjes en luchtdichte zakjes.
116

 

Langzaam maar zeker nam Japan de internationale markt in en hoewel het buitenland 

Japan oorspronkelijk liet begaan, stootten de handelsbarrières die Japan al jaren in stand hield 

uiteindelijk op protest. Reeds in 1965 kon Japan haar eerste handelsoverschot met de 

Verenigde Staten optekenen en meteen werden invoerbeperkingen geïnstalleerd om dit 

overschot te laten dalen. In 1971 trof president Nixon maatregelen om de yen duurder te 

maken en wanneer Japan zich herstelde van de oliecrisis van 1973 en besparingsmaatregelen 

trof die de Japanse economie opnieuw naar een groei brachten, werd geopperd dat Japan 

oneerlijke concurrentie voerde. In de jaren 1980 werden verdere pogingen ondernomen om de 

import van Japanse auto’s te beperken of de waarde van de yen te laten stijgen, maar deze 

draaiden uit in het voordeel van Japan. De prijzen van de Japanse auto’s bleven kunstmatig 

hoog en omwille van de dure yen in vergelijking met de goedkope dollar kon Japan goedkoop 

olie importeren. Japan drong door op de internationale markt terwijl het haar eigen markt 

bleef afschermen voor westerse concurrenten die nu zelfs in eigen land voor de Japanse 

industrie moesten onderdoen.
117

 

 

3.3.2. “Happy” speelgoed, Popeye en Disney 

Thematisch valt op dat het speelgoed voornamelijk vrolijkheid wou aanbrengen. Naast 

het circus waren ook dieren populair. Men koos bewust niet voor speelgoed dat met oorlog of 

geweld geassocieerd kon worden en wel voor speelgoed dat mensen het gevoel gaf in een 

gelukkige en vredevolle tijd te leven. Japan zelf en de rest van de wereld waren in een periode 
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van reconstructie en men kon het optimisme goed gebruiken.
118

 Het ging steeds beter met de 

Japanse economie en dat optimisme komt ook in het speelgoed tot uiting. Het woord “happy” 

werd vaak opgenomen in de naam van een stuk speelgoed. Zo zijn er de “Happy Skaters”, een 

“Happy Hippo”, “Happy, the violinist”, alsook een “Jolly wiggling snake” en een “Merry 

Pinguin”, enzovoort. Deze werden allemaal gedurende de jaren 1950 en jaren 1960 

geproduceerd.
119

 

Popeye, een figuur van King Features Syndicate, werd voor het eerst bij het grote 

publiek geïntroduceerd op 17 januari 1929 in een strip van Elzie Crisler Segar. Deze strip, 

“The Thimble Theatre” genaamd, vertelde sinds 1919 het verhaal van de familie van Popeyes 

grote liefde Olive Oyl, maar van een klein gastoptreden groeide Popeye uit tot de ster van de 

strip. In 1933 maakte Popeye de overstap naar het televisiescherm in een cartoon van Betty 

Boop, genaamd “Popeye the Sailor”, van de Fleischer Studios. Tussen 1933 en 1942 kreeg 

Popeye bij deze studio een eigen cartoonreeks. Popeyes eetgewoonte had een grote invloed op 

de consumptie van spinazie in de jaren 1930 en om het personage te bedanken voor de 

stimulering van een gezond eetpatroon werd in 1937 in Crystal City in Texas een standbeeld 

opgericht ter ere van Elzie Segar en Popeye. Popeye was ook een van de eerste personages die 

de speelgoedindustrie overnam. Van tinnen opwindspeelgoed zoals dat van LINEMAR tot 

puzzels en instrumenten, Popeye  was overal te vinden en deze producten worden vandaag de 

dag nog steeds aan opmerkelijke prijzen verkocht op veilingen. Popeye was een van de meest 

populaire cartoonpersonages tussen de jaren 1930 en 1960.
120

 De keuze voor Popeye bij Marx 

Toys was bijgevolg een goede commerciële zet.  

The Walt Disney Company begon in 1923 als bescheiden cartoonstudio onder de naam 

The Disney Brothers Studio van de twee broers Walt en Roy Disney. Na de stille geanimeerde 

series over eerst “Alice” en vervolgens “Oswald the Lucky Rabbit”, bracht Disney in 1928 

zijn eerste cartoon met geluid uit, slechts één jaar na de eerste geluidsfilm “The Jazz Singer” 

uit 1927. Dit was de animatiefilm “Steamboat Willie” met in de hoofdrollen Mickey en 

Minnie Mouse. In 1934 werd het personage Donald Duck geïntroduceerd in “The Wise Little 

Hen”. In de loop van de jaren 1930 en 1940 waagde Disney zich aan zijn eerste 

langspeelfilms en scoorde zijn eerste hit met “Snow White and the Seven Dwarfs” in 1937. 

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Disney ingezet voor progouvernementele propaganda 

en maakte de studio zelfs enkele anti-Hitler-animatiefilms zoals “Der Fuhrer’s Face” met 

                                                           
118

 Gallagher 2000: p. 5 
119

 Gallagher 2000: pp. 103-108, p. 116, p. 117 en p. 131 
120

 Grandinetti 2004: pp. 2-5, pp. 30-35, http://kingfeatures.com/comics/comics-a-z/?id=Popeye en 

http://popeye.com/history/ 



43 

 

Donald Duck. Het eerste Disney-themapark werd in 1955 geopend in Anaheim, California. 

The Walt Disney Company kwam voor het eerst op de Japanse commerciële markt terecht 

met de vestiging van een dochterbedrijf in 1959.
121

 De Mickey Mouse van LINEMAR uit 

1958 uit Figuur 13.1 past bijgevolg perfect in het plaatje van de internationalisering van The 

Walt Disney Company en tegelijkertijd in de periode van de langzame internationalisering 

van Japan. 

Op de eigen Japanse markt was het Nintendo Karuta (Nintendo Speelkaarten) die in 

1959 als eerste geplastificeerde kaarten met afbeeldingen van Mickey Mouse en andere 

Disney-figuren aanbracht. In datzelfde jaar gingen meer dan 600.000 pakjes over de 

toonbank.
122

  

 

3.3.3. Japan en discriminatie: “Black Skating Chef” 

De zwarte “Skating Chef” verscheen in een periode van nog wel meer zwarte etnische 

figuren zoals “Calypso Joe The Drummer” uit 1960, te zien in Figuur 23, “Happy Hippo” in 

Figuur 24 uit 1957 en de “Pango-Pango African Dancer” uit 1956 in Figuur 25.
123

 In de jaren 

1960 waren de Japanse tieners ook in de greep van Dakko-chan ダッコちゃん (Figuur 26). 

Dakko-chan was een zachte vinylpop van iets minder dan 30 centimeter, was zwart van kleur, 

had grote ogen, dikke rode lippen en droeg een korte lendenrok. De naam “Dakko” komt 

voort uit de samensmelting van het Japanse woord daku 抱く, wat “omhelzen” betekent en ko 

子, een kind. Dakko-chan klemde zich vast aan de arm van menig schoolmeisje zoals in 

Figuur 27.
124

 

  Maar hoe stonden Japanners tegenover zwarte medemensen? Een volledige studie over 

hoe het Japanse beeld tegenover zwarte mensen in de loop van de tijden geëvolueerd is, 

vraagt een uitgebreidere studie dan hier aan bod zal komen. Wat belangrijk is in de vroege 

geschiedenis van de aanwezigheid van zwarten in Japan is dat de Afrikaanse bevolking vanaf 

de zestiende eeuw voor het eerst voet zette op Japanse bodem als medereizigers, slaven, 

zeemannen of tolken van de Europese handelaars en dat Japanners voor het eerst kennis met 

hen maakten in hun onderdanige positie aan de westerse mogendheden. De Japanse 

afbeelding van deze Afrikaanse buitenlanders was echter niet negatiever dan die van blanke 
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buitenlanders; de Japanners waren vooral door hen gefascineerd.
125

 Russell (2009) verklaarde 

de houding van de Japanners als volgt: 

 

“Japanese attitudes toward black people have been neither static nor universally 

negative. Rather it appears attitudes evolved in tandem with Japan’s exposure to outside 

cultures, principally—but not exclusively—those of the West, whose own attitudes toward 

blacks and other dark-skinned peoples were decidedly negative when it encountered Japan in 

the sixteenth century. Cultural reductionist models that attribute Japanese anti-black attitudes 

to deeply embedded, remarkably static traditional aesthetics or to a visceral revulsion toward 

black skin tend toward an ahistoricism that retreats from interrogating power relations in the 

construction of color prejudice writ large and the role Western racial paradigms have played 

in the global invention of black alterity. Such models fail to explain why racially ascribed 

attributes such as laziness, stupidity, and hypersexuality—which Japanese had ascribed to 

outsiders regardless of skin color—came to be associated primarily with dark-skinned people. 

Nor do they explain why—unless one is prepared to posit a universal negrophobia—these 

traits are identical to those ascribed to blacks in the West.”
126

 

 

Met het einde van de Tweede Wereldoorlog kwam de grootste instroom van zwarten in 

Japan sinds de zestiende eeuw. De meeste Japanners die nog nooit oog in oog gestaan hadden 

met zwarte mensen werden nu geïntroduceerd aan de Afro-Amerikaanse bezettingssoldaten. 

Deze werden, net zoals hun blanke collega’s bekeken met een combinatie van zowel ontzag, 

nijd, afkeer als haat, maar de blanke Amerikaanse visie op hun Afro-Amerikaanse 

landgenoten, lokte de Japanners mee in hun stereotypen.
127

  

In de Verenigde Staten moesten zwarten in die tijd opboksen tegen het idee dat ze als 

minderwaardig werden beschouwd. De grote verandering kwam pas met The Civil Rights 

Movement tussen 1955 en 1965. Na tien jaar protestacties en marsen werd in 1964 het Civil 

Rights Act afgekondigd en in 1965 volgden de Voting Rights.
128

 De bezettingsjaren waarin 

Japan nauw in contact stond met de Amerikanen gingen hier echter aan vooraf en de 

Japanners bleken naast andere gewoonten ook deze “slechte gewoonte” van de Amerikaanse 

bezetters overgenomen te hebben. Afro-Amerikanen die in Japan gestationeerd werden, 

kregen niet enkel af te rekenen met de discriminatie door hun blanke landgenoten, maar ook 

met die door de Japanners.  

Blanke soldaten speelden een grote rol in de vorming van Japanse rassendiscriminatie 

tegenover zwarten. Ze waren bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het verspreiden van 

verschillende geruchten over hun Afro-Amerikaanse collega’s. Een wijd verspreid gerucht 

was dat de zwarte soldaten een staart zouden hebben met als gevolg dat sommige Japanners 
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de zwarte soldaten effectief vroegen hun staart te tonen waarop deze moesten bewijzen dat ze 

die niet hadden.
129

  

De dehumanisering van zwarten werd daarnaast gevoed door de introductie van 

Amerikaanse populaire cultuur die een heel arsenaal films, cartoons, boeken en andere 

objecten bevatte die de spot dreven met zwarten. Deze objecten brachten de Amerikaanse 

stereotypes aan van zwarten als wilden, gekken en clowns, een beeld waar zelfs het Japan dat 

net een zware oorlogsnederlaag geleden had, zich superieur tegenover kon voelen. De 

productie van anti-zwarte stereotypen in Japan werd goedgekeurd door het bezettingsregime 

zelf. De Japanse naoorlogse economie werd zelfs voor een deel gefinancierd door de 

productie en verkoop van stereotype zwarte figuren die de markering “Made in Occupied 

Japan” meekregen en over zee geëxporteerd werden.
130

 Een voorbeeld hiervan zijn Figuur 28 

en Figuur 29.  

Het speelgoed dat na de bezetting geproduceerd werd, bleef het stereotiepe beeld 

volgen dat Japanners van zwarten hadden. “Calypso Joe”, “Happy Hippo” en “Pango-Pango” 

uit Figuren 23, 24 en 25 weerspiegelen het idee van de ongecultiveerde Afrikaanse wildeman 

met volle rode lippen en een rode neus die in een strorokje op wilde dieren rijdt, jaagt, danst 

en muziek maakt. De “Black chef” paste met zijn rode neus en dikke witte lippen binnen het 

stereotype beeld dat zwarten clowns zouden zijn, niet serieus genomen dienden te worden en 

in het circus pasten. Dat deze periode in de speelgoedgeschiedenis gekenmerkt werd door een 

grote hoeveelheid stukken die met het circus te maken hebben, gaf de producenten een uitweg 

om bij eventuele racistische klachten achteraf de keuze voor het thema te verantwoorden aan 

de hand van deze populaire trend. Aan het eind van de jaren 1980 werden immers 

verschillende, voornamelijk Amerikaanse, campagnes gehouden om racistische boeken en 

producten uit de Japanse rekken te halen. Dakko-chan werd geviseerd omwille van de 

pikzwarte huid, gezwollen lippen en strorok.
131

 In 1988 werd het boek “Little Black Sambo”, 

Figuur 30, en zijn gerelateerde poppen en accessoires uit de rekken gehaald na een anti-

racismecampagne. Het boek werd in 1899 door de Britse Helen Bannerman geschreven en in 

1953 bij Iwanami Publishing Co. in Japan geïntroduceerd. Het verhaal vertelt het avontuur 

van een Indische jongen die in de jungle geconfronteerd werd met tijgers en zijn kleren 

opofferde om aan hen te ontsnappen. Het boek was tegen de jaren 1960 al uit de Amerikaanse 

rekken, bibliotheken en scholen verbannen tegen de achtergrond van The Civil Rights 
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Movement, maar in het naoorlogse Japan kende het haar bloeiperiode. Het protest in de jaren 

1980 kwam in de tijd dat de Japanse economie erg succesvol was en een bedreiging vormde 

voor de Verenigde Staten. Protest tegen Japan op economisch vlak sloeg over op het cultureel 

vlak en uit vrees voor het bederven van de handelsrelaties met Washington werden, op 

aanraden van het Japanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, alle producten van “Little Black 

Sambo” uit de rekken gehaald. Vele Japanners waren zich van geen kwaad bewust en 

verwonderden zich over de beschuldigingen van racisme in “Little Black Sambo”. Voor hen 

bleef het een vrolijk verhaal met mooie tekeningen. "The Japanese people can be racist when 

it comes to Koreans living here -- it's well known," meende Mori Kazuo, psycholoog aan de 

Shinshu Universiteit in Nagano, "But racist against blacks? We have no experience in dealing 

with black people. Where would we get it from?"
132

 Dit antwoord moesten de Amerikanen 

zelf invullen. 

 

3.4. Conclusie 

Twee grote trends uit de periode van de bezetting werden na 1952 voortgezet. Japan 

bleef ten eerste een nauwe band onderhouden met de Verenigde Staten. Naast het 

Veiligheidsverdrag op politiek en militair vlak, gingen Japanse bedrijven na de oorlog nauwer 

samenwerken met Amerikaanse bedrijven en werden zelfs contracten gesloten in een poging 

om verder te groeien. De Japanse producties voor buitenlandse bedrijven betekenden de 

doorbraak van Japan op de internationale speelgoedmarkt. Deze trend vond navolging in 

andere industrietakken, zoals de elektronica en auto-industrie. Japan kreeg in de eerste jaren 

na de bezetting nog vrij spel om haar industrie af te schermen terwijl het land begon door te 

stoten naar het buitenland. Van de Amerikanen werden nog steeds trends en gewoonten 

overgenomen. Niet alleen vonden populaire Amerikaanse figuren zoals Popeye, Mickey 

Mouse en zijn Disneyvrienden in de jaren 1950 hun weg naar Japan, de Japanners bleven 

daarnaast ook de Amerikaanse visie op zwarte medemensen overnemen. Het beeld van 

zwarten als clowns en wilden dat in de Amerikaanse cultuur en literatuur werd gepropageerd 

was een idee waar de Japanners als verslagen en bezet volk zich niet inferieur tegenover 

voelden en werd daarom vrij gemakkelijk in Japan geadopteerd. 

Ten tweede bleven de “Happy Toys” een manier om de oorlogsperiode te vergeten en 

te focussen op de positieve ontwikkelingen. De Japanse economie deed het goed, het land was 

zo goed als heropgebouwd en de Japanse kinderen moesten de kans krijgen op te groeien in 
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een vredevolle, rustige tijd. Bij het binnenwandelen van een speelgoedwinkel van Toplay Ltd. 

kregen ze aan de lopende band circussen, dieren en kleurrijke taferelen te zien. 

 

4. Japanse identiteit: Astro Boy 

 Tegenover alle voorafgaande voorbeelden van speelgoed met een meer of minder 

uitgesproken Amerikaans thema dienen ook stukken onderzocht te worden met een 

zogenaamd “Japans” thema. Maar wat is nu “Japans” en hoe ontwikkelde Japan in de jaren 

1960? Dit zal onderzocht worden op basis van het speelgoedstuk “Astro Boy” uit Figuur 31.1. 

  

4.1. Identificatie  

Dit stuk speelgoed werd rond 1965 door het bedrijf T.P.S. geproduceerd. Het logo is 

op de verpakking te vinden. Astro Boy bevindt zich in een liggende vliegende positie en legt 

verschillende parcours af op een platform. Het platform en het lichaam van Astro Boy zijn uit 

tin vervaardigd, voor het hoofd van de jongen werd vinyl gebruikt. Astro Boy beweegt zich 

voort op het platform via het opwinden van de schroef aan zijn linkerzij en dankzij het 

niveauverschil tussen de baan en de rest van het platform blijft Astro Boy binnen het circuit. 

Het platform waar hij zich op voortbeweegt is voorzien van een achtergrond met 

ruimteschepen, planeten en andere personages. Op de doos, Figuur 31.2, staat deze Japanse 

tekst vermeld: hashiru tetsuwan atomu (jidōkirikae itareeru) [走る鉄腕アトム (自動切替え

板レール)]. Dit zou in het Nederlands het volgende betekenen: “De rennende Astro Boy 

(Automatische spoorwissel)”. “Rennen” kan in deze zin opgevat worden als “snel 

voortbewegen” of “vliegen”. De patronen die uitgevoerd kunnen worden op basis van de 

automatische spoorwissel staan afgebeeld op de zijkant van de verpakking, zie Figuur 31.3. 

Op deze zijde staat ook: kono subarashii ugoki wo mite kudasai [このすばらしい動きを見

て下さい], wat “Kijk toch naar deze fantastische beweging(en)!” betekent. 

 

4.2. Evaluatie 

Bij T.P.S. werden nog meer stukken geproduceerd met een platform als basis. Zo is er 

het platform van de [走る鉄人 28 号], de “Rennende Tetsujin de 28
ste

” uit 1965, eveneens 

met automatisch mechanisme dat het circuit kan wijzigen, te zien in Figuur 32. Daarnaast 

werden nog vele andere platformen op de markt gebracht. Zo waren er een “Sightseeing bus” 

en “Shuttling Locomotive” in 1961, een “Shuttle Zoo Train” en “Playland Scooter” in 1962. 

In 1965 volgden de “Take-off Airport”, “Road Race”, “Police Car Chase”, “Magic Cross 
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Road”, “Magic Choo Choo”, “Loco Cab Overland Traffic Game” en “Champion Auto Race 

Tournament” en in 1967 werd geëxperimenteerd met plastic voertuigen en batterijen in 

“Sports Car Race” en “Railroad Set” en werden ook de “Mouse Race Cat” en “Mechanical 

Volkswagen Car on Highway” geproduceerd.
133

  

Een laatste platform dat het vermelden waard is, is de “Hikari Express Rail Board” uit 

1970 uit Figuur 33.1. De trein en zijn platform werden vervaardigd uit tin, met uitzondering 

van de wielen van de trein die uit rubber en plastic bestaan. Deze trein is, zoals vermeld op de 

verpakking, een shinkansen 新幹線 die zich op het platform tussen de stations Shinkansen 

Tōkyō Eki 新幹線東京駅 en Shinkansen Shin-Ōsaka Eki 新幹線新大阪駅 beweegt. De 

verpakking in Figuur 33.2 weet ons zelfs te melden dat de rit tussen deze twee stations drie 

uur en tien minuten duurt. Het woord [ゼンマイ] in de linkerbovenhoek op de doos betekent 

dat het om een opwindbaar stuk speelgoed gaat. De opwindsleutel zelf is te zien in Figuur 

33.1, vastgemaakt aan het platform. Op de achtergrond voor het platform herkennen we 

bekende plaatsten uit Ōsaka, Kōbe, Nara, Kyōto en Tōkyō. 

 

4.3. Culturele analyse 

De jaren 1960 markeerden de introductie van speelgoed met een platformbasis. Het platform 

werd telkens afgewerkt met achtergrondafbeeldingen en op deze ondergrond werden 

verschillenden opwindbare voertuigen en dieren geplaatst. Aangezien deze formule zo 

populair werd, besliste T.P.S. een aparte serie van opwindbare miniatuurvoertuigen op de 

markt te brengen, gebaseerd op de voertuigen van het platformspeelgoed die zo’n tien meter 

konden voortrijden. Het is ook gedurende deze periode dat speelgoed op batterijen op punt 

werd gezet, dat er meer met plastic werd geëxperimenteerd en dat speelgoed met Japanse 

personages zoals Astro Boy en Tetsujin 28 aan populariteit won.
134

 

 

4.3.1. Astro Boy, Tetsujin 28 en andere Japanse strips 

Tetsuwan Atom 鉄腕アトム, soms Mighty Atom genoemd maar algemeen bekend 

onder de naam Astro Boy, is een creatie van Tezuka Osamu 手塚治虫. Het personage werd 

voor het eerst geïntroduceerd onder de naam Atomu Taishi アトム大使, Ambassadeur Atom, 

in het Kōdansha’s jongensmagazine Shōnen 少年 in 1952. In 1953 werd de robotjongen Atom 
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als hoofdpersonage uitgekozen en werd een nieuwe stripserie opgestart onder de naam 

Tetsuwan Atom.
135

 De manga  vertelt het verhaal van de wetenschapper Dr. Tenma die zijn 

zoon verliest in een auto-ongeluk en de robotjongen Astro Boy creëert als vervanger. Dr. 

Tenma realiseert zich echter dat deze robot nooit een volwassen jongen zal worden en 

verkoopt hem aan een circus. Daar wordt hij gered door Dr. Ochanomizu die zijn pleegvader 

wordt en een robotfamilie voor hem creëert om zijn leven menselijker te maken. Op het 

platform in Figuur 31.1 worden naast Astro Boy enkele andere personages uit de reeks 

afgebeeld, zoals Dr. Ochanomizu rechtsboven, Astro Boy’s zus Uran centraal en rechtsonder 

staat Higeoyaji die zowel de functie van leraar, buurman, detective als pleegoom van Astro 

Boy vervult afhankelijk van de strip- of televisiereeks. Tetsuwan Atom werd erg populair en 

werd zelfs het bekendste product van Tezuka. In 1961 zette Tezuka de eerste stap in het 

verwezenlijken van zijn droom om zijn stripreeksen in animatie om te zetten en startte hij met 

het geld dat hij verdiende met zijn strips zijn eigen bedrijf in animatiefilms, Mushi 

Productions. In 1963 werd de uitzending van de gelijknamige geanimeerde tv-serie gestart. 

Dit was niet de eerste Japanse geanimeerde tv-serie, maar wel de eerste met een doorlopend 

verhaal. De populariteit van Tetsuwan Atom betekende een stimulans voor de prille Japanse 

animatie-industrie. Japanse tv-stations hadden tot hier toe vooral Amerikaanse shows gedubd. 

Na de Tweede Wereldoorlog werd Astro Boy als de gedroomde toekomst gezien. De verhalen 

bekritiseerden vaak de autoriteiten en technologie, terwijl Astro Boy wordt weergegeven als 

een liefdevol menselijk personage. Frederik L. Schodt, auteur van “The Astro Boy Essays”, 

merkt op hoe opmerkelijk het is dat de originele verhalen van Astro Boy, hoewel geschreven 

in de jaren 1950, een accuraat beeld gaven van 2003, het jaar waarin de serie zou 

plaatsvinden:
136

 

 

"It's fascinating to see how Tezuka foresaw some of our problems with artificial 

intelligence, ecology -- even suicide bombing and terrorism. There are stories that address 

racial discrimination in the United States and discrimination within Japan. He even had Astro 

Boy go to Vietnam and protect the villagers from American bombers. It's hard to believe all 

that's built into a story designed for 10-year-old boys."
137

 

 

Het verhaal van Astro Boy zou op zich een interessante casestudy zijn voor eventueel 

onderzoek naar representatieve strip- en tv-reeksen voor de Japanse naoorlogse periode. Als 

tiener tijdens de oorlog had Tezuka zoals vele andere studenten in een fabriek gewerkt om het 
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tekort aan mankrachten op te vullen omdat velen door de oorlog werden opgeroepen. 

Hierdoor werd hij gedwongen zijn hoop op een carrière in de stripwereld uit te stellen. In 

Ōsaka maakte hij in eigen persoon de catastrofes van dood en vernietigende bombardementen 

mee en dit liet een diepe indruk op de jongeman achter. De robots in het verhaal van Astro 

Boy illustreren Tezuka’s visie op technologie. Net zoals vele Japanners die de Amerikaanse 

bombardementen tijdens de Tweede Wereldoorlog overleefd hadden, kende hij de keerzijde 

van de wetenschap. Tezuka bleef echter van mening dat technologie zowel goed als slecht kon 

zijn. De doorslaggevende factor in deze balans is de intentie van de mens, stelde Tezuka. 

Tezuka laat een sterk scepticisme blijken over de voordelen van technologie. In zijn strips 

komt het besef van de zwakte van de mens naar voor en het gevaar dat de mens de 

technologie voor de verkeerde doeleinden zal gebruiken. Het personage van Astro Boy leende 

zich in deze verhalen als morele spreekbuis van de auteur. Een voorbeeld:
138

 

 

“The story in which Dr. Tenma uses all the computer resources of the government and 

the “world’s most advanced technology” to “breathe life” into his robot son also sees the 

scientist –driven mad by grief over the loss of his son– launch a campaign to exterminate the 

aliens. As head of the secret police agency, Tenma deploys his ruthless “red shirt brigades” to 

kill them off, a plan Atom denounces in an impassioned rejection of his creator: “Anyone who 

does something that bad can’t be my father!”
139

 

 

Voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden Japanse strips samurai 侍 krijgers 

afgebeeld die patriottische en militaristische ideeën uitdroegen en onder de bezetting werden 

dergelijke thema’s verboden.
140

 Tegen 1950 werden de censuurwetten versoepeld (cfr. 2.3.1.) 

en stilaan stak literatuur en ander beeldmateriaal met oorlogsthema’s de kop op. Na de 

bezetting bleef de combinatie van Japan en geweld echter gevoelig in de Verenigde Staten en 

werden de verhalen van Astro Boy bijvoorbeeld vereenvoudigd voor de geanimeerde tv-reeks 

die in september 1963 op de Amerikaanse televisie verscheen. De meeste scènes die geweld 

of etnische minderheden bevatten, werden uit de gedubde versie geknipt. Astro Boy was de 

eerste Japanse animatiereeks ooit die in de Verenigde Staten werd uitgezonden.
141

 

Net zoals Felix de Kat, Betty Boop en zelfs Mickey Mouse was Astro Boy populairder 

als product dan als strip- of filmpersonage. De meeste mensen die nu producten kopen met de 

afbeelding van Astro Boy hebben de originele cartoons niet gezien. De populariteit hangt voor 

het grootste deel af van de aantrekkingskracht van het personage Astro Boy, de schattige 
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menselijke robot.
142

 Tot midden 1963 bestond de meerderheid van het speelgoed met Astro 

Boy als thema uit opblaaspoppen, maskers en dergelijke, maar vanaf augustus en september 

van dat jaar kwam Astro Boy terecht in de stroom van tinnen speelgoed bij onder andere het 

speelgoedbedrijf Asakusa Toy Ltd. Dit is een van de eerste indicaties dat speelgoedstukken 

met Japanse personages populair aan het worden waren.
143

 

Tetsujin 28-gō 鉄人２８号, Ironman the 28th, werd in 1956 bedacht door Yokoyama 

Mitsuteru 横山光輝. De avonturen van de robot Tetsujin 28, in het Engels vertaald als 

IronMan 28, en de jongen die hem controleert, werden net zoals Astro Boy voor het eerst 

gepubliceerd in het magazine Shounen en werden wegens succes als strip omgezet naar een 

geanimeerde serie genaamd Tetsujin 28-gō. In 1963 maakte ook deze serie de overstap naar 

het Amerikaanse televisiescherm en stond er bekend onder de naam “Gigantor”.
144

 Net zoals 

Tezuka’s Astro Boy, werd Yokoyama’s Tetsujin beïnvloed door de oorlogservaringen van de 

auteur. Het verhaal van de robot Tetsujin vertelt dat hij zelfs gecreëerd werd door het Japanse 

leger in de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog in een poging om de nederlaag af te 

wenden. Zevenentwintig prototypes van de robot faalden en werden vernietigd door de 

Amerikaanse bombardementen, maar de achtentwintigste poging was geslaagd. Vandaar de 

naam Tetsujin 28. Deze achtentwintigste versie van de robot werd slechts voltooid na de 

oorlog, wat resulteerde in een wijziging van zijn functie. Net zoals het naoorlogse Japan was 

zijn taak niet meer om te vechten, maar om de vrede te bewaren. Het grote verschil met Astro 

Boy is dat deze robot Tetsujin geen eigen identiteit of denkvermogen heeft maar bestuurd 

wordt door een jong hoofdpersonage. Tetsujin vormde het prototype voor de vele Japanse 

grote robots die in latere strips en animatieseries zouden voorkomen zoals Mazinger Z, 

Macross, Gundam en Patlabor.
145

 

Bovenstaande voorbeelden van strips waren uiteraard eerder aantrekkelijk voor jongens 

dan voor meisjes. Tot de jaren 1960 werden strips voor meisjes bijna uitsluitend geproduceerd 

door de mannelijke auteurs die ook de strips voor jongens schreven. In 1953 creëerde Tezuka 

Osamu bijvoorbeeld de reeks Ribon no Kishi リボンの騎士 (Princess Knight) die eerst in 

Kōdansha’s magazine Shōjo Club 少女クラブ werd gepubliceerd en het verhaal vertelde van 

de jonge prinses Sapphire die met zowel de ziel van een meisje als van een jongen geboren 

werd en zich als prins moet vermommen om haar positie als troonopvolgster te veroveren. De 
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eerste succesvolle vrouwelijke stripartieste, nog voor de jaren 1960, was Hasegawa Machiko 

長谷川町子. In 1946 begon ze haar langlopende stripreeks Sazae-san サザエさん bij een 

lokaal nieuwsblad voor ze werd opgepikt door de Asahi Shimbun in 1949. Hasegawa 

portretteerde haar blijmoedige huisvrouw Sazae met de nodige dosis humor en affectie en 

zorgde voor een vrouwelijk inzicht in het dagelijkse leven van een Japanse moeder en 

huisvrouw, wat een Japanse mannelijke cartoonist waarschijnlijk niet had kunnen 

overbrengen.
146

 Net zoals Astro Boy zou Sazae-san een mooie casestudy zijn voor de 

representatie van de Japanse naoorlogse periode in strip- en tv-reeksen. De sociale thema’s 

die aan bod kwamen in de Sazae-san strips verschilden ook erg naargelang de periode waarin 

ze geschreven werden. Zo kwamen in de eerste strips in 1946, slechts één jaar na de overgave 

van Japan, thema’s voor zoals: repatriëring, het bezettingsleger, de zwarte markt, 

brandstoftekort, vervangingsproducten en ongezond eten, enzovoort. In de strips van rond 

1970, de periode van welvaart, waren enkele sociale thema’s: de Expo van 1970 in Ōsaka, 

inflatie, vervuiling, hardwerkende arbeiders, part-time jobs voor huisvrouwen, enzovoort.
147

 

 

4.3.2. De shinkansen en Olympische Zomerspelen van 1964 

Shinkansen 新幹線 betekent letterlijk “nieuwe boomstam lijn”. Hikari ひかり in de 

speelgoednaam “Hikari Express Rail Board” is naast Nozomi のぞみ en Kodama こだま een 

van de drie voornaamste diensten van de Tōkaidō Shinkansen 東海道新幹線  onder de 

vervoersmaatschappij JR-Central of Central Japan Railway Company. Deze drie diensten 

onderscheiden zich van elkaar op basis van de snelheid van hun treinen en de tussenstops die 

ze tijdens de rit maken. Reeds in 1958 besliste JR-Central, toen nog Kokutetsu 国鉄, een 

verbindingslijn te creëren tussen Tōkyō en Ōsaka. De constructiewerken werden in 1961 

aangevangen en drie jaar later, net voor de start van de Olympische Spelen, werd de lijn 

geopend. De Tōkaidō Shinkansen-lijn reist tussen Tōkyō en Shin-Ōsaka, de twee stations die 

aangeduid staan op het platform van de “Hikari Express Rail Board” in Figuur 33.1: 

Shinkansen Tōkyō Eki 新幹線東京駅 en Shinkansen Shin-Ōsaka Eki 新幹線新大阪駅. De 

trein beweegt zich voort met een snelheid van 270 km/uur en de rit tussen de twee stations 

duurt twee uur en vijfentwintig minuten. Het “Hikari Express Rail Board” geeft daarentegen 

een reistijd van drie uur en tien minuten aan. Dit verschil valt te wijten aan het feit dat de 

reistijd van twee uur en vijfentwintig minuten toe te schrijven is aan de snelste onder de drie 
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diensten, Nozomi. Hikari is met zijn reistijd van drie uur en tien minuten de tweede snelste. 

Kodama maakt de meeste tussenstops en is bijgevolg de traagste van de drie.
148

 

Op de officiële website van de JR-Central wordt de shinkansen gezien als 

vertegenwoordiger van Japan: “All of these Shinkansen represent Japan and passengers on the 

Tōkaidō Shinkansen can enjoy gazing at Japan's unique and beautiful scenery, such as Mt. 

Fuji and Kyōto, from its windows.”
149

 Het speelgoedstuk “Hikari Express Rail Board” lijkt op 

zich ook een reclamecampagne voor de shinkansen. Het sloganachtige ensen shuyō fūkeizuke 

itareeru 沿線主要風景付 板レール rechtsonder op de verpakking in Figuur 33.2, in het 

Nederlands als “Groots landschapsdecor langs de spoorlijn” te vertalen, doet zowaar aan een 

promotiecampagne denken.  

Voor velen werd de shinkansen het symbool van het Japanse herstel na de Tweede 

Wereldoorlog en van de het technologische en economische succes van het land. Maar 

behalve omwille van het feit dat de Japanse economie heropbloeide en dat de diensten van de 

shinkansen opgestart werden, wordt 1964 bij vele Japanners herinnerd als het jaar waarin 

Japan de Olympische Spelen mocht organiseren. Ook dit grote evenement symboliseerde de 

terugkeer van Japan naar de internationale vredevolle samenleving na de vernietigingen van 

de oorlog. Nadat de plannen om de Olympische Spelen te organiseren in 1940 werden 

afgelast en Tōkyō nog niet voldoende heropgebouwd was om in 1960 verkozen te worden als 

gaststad, kreeg Japan uiteindelijk in 1964 als eerste Aziatische land ooit de toestemming de 

Spelen te organiseren. Door de Spelen op een succesvolle manier te coördineren kon Japan de 

wereld bewijzen dat ze haar recente oorlogsverleden had overwonnen. De Olympische Spelen 

waren volgens Christian Tagsold één grote “rite de passage” van het naoorlogse naar het 

moderne Japan. Een belangrijke stap in dit overgangsritueel was de openingsceremonie van 

de Spelen.
150

  

 

“On October 12, 1964, at 15:03, Sakai Yoshinori, carrying the Olympic flame, entered the 

Tōkyō National Stadium, where the opening ceremony took place. Dressed solely in white, 

with a hi no maru, the Japanese flag, on his breast, this young man was one of the most 

powerful symbols of the day. He was born in Hiroshima on August 6, 1945, the very day the 

atomic bomb hit the city, destroying most of it. Sakai embodied Japanese history from its 

lowest point at the end of the Second World War to the present of 1964, when Japan was able 

to host this magnificent festival of peace.”
151

 

 

                                                           
148

 Hood 2006: pp. 47-48, Tagsold 2007: p. 123 en http://english.jr-central.co.jp/about/outline.html 
149

 http://english.jr-central.co.jp/about/outline.html 
150

 Hood 2006: p. 2, Tagsold 2007: pp. 111-113 en http://aboutjapan.japansociety.org/content.cfm/shinkansen 
151

 Tagsold 2007: p. 113 



54 

 

De keuze voor Sakai Yoshinori 坂井義則  als ontsteker van de Olympische Vlam 

toonde eveneens het dualisme van de  handelingen rond de Spelen die aan de ene kant een 

nieuw, herboren en vredevol Japan naar voren brachten en aan de andere kant een aantal 

nationale symbolen met een problematische betekenis aanhaalden. Sakai was zowel de jonge 

man die bewees dat Japan zichzelf had vernieuwd en de Tweede Wereldoorlog te boven was 

gekomen en als een allusie op een Japan dat zwaar geleden had en als slachtoffer werd 

getypeerd. Maar in de context van de wereldpolitiek in die tijd was Sakai vooral een krachtig 

en aanvaardbaar symbool van de Olympische gedachte van vrede. De hi no maru 日の丸 (de 

Japanse nationale vlag), de aanwezigheid van de Keizer en het weerklinken van het volkslied 

kimi ga yo 君が代 op de openingsceremonie duidden eveneens op het veelvuldig gebruik van 

klassieke nationale symbolen tijdens de Spelen van 1964. 
152

 Deze en andere symbolen kregen 

weliswaar een nieuwe invulling tijdens de Spelen. Het kimi ga yo weerklonk bij de 

overwinningen van Japanse atleten, de hi no maru-vlag werd opgenomen in de rij vlaggen van 

alle andere landen en de Japanse Zelfverdedigingstroepen die actief deelnamen aan de 

openingsceremonie gaven de indruk geen legertroepen te zijn maar een teken van vrede. De 

Olympische Spelen brachten eveneens verandering in de status van de Keizer in Japan. De 

positie van de Keizer was sinds de Grondwet van 1946 ten minste problematisch te 

noemen.
153

 De grondwet definieerde de Keizer als “the symbol of the State and of the unity of 

the people, deriving from his position from the will of the people with whom resides 

sovereign power”
154

, niet definiërend wat de taak van de Keizer als “symbool” dan wel was. 

De opening van de Spelen door de Keizer gaf hem volgens de regels van het Internationaal 

Olympisch Comité (IOC) de status van “staatshoofd”. Niet alleen voor de Japanners, maar 

ook voor kijkers van over de hele wereld, werd deze handeling van de Keizer geïnterpreteerd 

als de handeling van het staatshoofd van Japan.
155

 

De shinkansen en Olympische Spelen werden verder met elkaar verbonden doordat 

verschillende Olympische evenementen in Ōsaka werden gehouden, zodat de deelnemers en 

nog belangrijker, de internationale media, de nieuwe Japanse technologie van de shinkansen 

zouden aanschouwen, gebruiken en bewonderen.
156

 De Olympische Spelen van Tōkyō waren 

immers ook de eerste Spelen die wereldwijd live uitgezonden werden. Vele Japanners hadden 
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in die tijd reeds een eigen televisietoestel in huis en in het geheel beweerde 98% van de 

Japanners de Olympische Spelen op tv gevolgd te hebben.
157

 

Hoewel de Japanse publieke opinie in verband met de Olympische Spelen aanvankelijk 

verdeeld was omwille van onder andere de grote uitgaven die het land zou moeten investeren 

zo snel na de oorlog, stond zo goed als iedereen achter de organisatie op het moment van de 

effectieve start van de Spelen. De Olympische Spelen waren ook een kans voor de Japanners 

om de wereld te tonen dat ze een vredevol volk waren. Het Olympische idee van de 

vereniging van individuen in een vredevolle competitie demonstreerde perfect het pacifisme 

in de Japanse grondwet. De Olympische Spelen vormden daarnaast ook een veilig decor voor 

de aanmoediging van patriottisme en nationalisme. Internationale sportevenementen zijn 

namelijk een van weinige gelegenheden waar het aanvaardbaar is voor een volk 

nationalistisch te zijn in het aanmoedigen van hun atleten die per slot van rekening 

vertegenwoordigers zijn van hun land of natie.
158

  

Opmerkelijk aan de speelgoedstukken van Astro Boy, Tetsujin 28 en de Hikari Express 

is dat de volledige verwoording en uitleg op de verpakking in het Japans gebeurt, wat bij de 

andere voorbeelden, aangehaald bij de Evaluatie, niet het geval is. Deze andere voorbeelden 

worden allen in het Engels beschreven. De Japanse taal op de verpakking van de drie 

opgenoemde producten is te verklaren door de Japanse oorsprong van de personages en 

uitvindingen. 

Zou er gezegd kunnen worden dat de keuze voor het Japans betekent dat deze producten 

enkel op de Japanse markt bekendheid genoten? Neen, Astro Boy en Tetsujin 28 maakten in 

1963 de overstap naar de Amerikaanse televisie. De Olympische Spelen gaven Japan een 

vaste plaats op de wereldkaart en demonstreerden, met de snelste spoorlijn ter wereld, de 

shinkansen, het Japanse technologische kunnen. Het Westen was zeker op de hoogte van de 

Japanse herrijzenis en kon zich er enkel over verbazen. Dit nam natuurlijk niet weg dat het 

meest enthousiaste publiek voor deze Japanse producten zich voornamelijk in Japan bevond. 

 

4.3.3. Groeiend Japans zelfbewustzijn en Nihonjinron  

 De snelle economische groei aan het einde van de jaren 1950 en in de jaren 1960 had 

het Japanse zelfvertrouwen opgekrikt. Het Japanse Institute of Statistical Mathematics nam 

gedurende meer dan een halve eeuw een nationale enquête af met de aan de ene kant 

controversiële, maar tegelijk tot nadenken aanzettende vraag: Vindt u dat de Japanners 
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inferieur of superieur zijn aan de westerlingen? De resultaten in Tabel 1 tonen aan dat het 

Japanse zelfvertrouwen varieert in overeenstemming met de economische prestaties en 

verwezenlijkingen van het land. Aan het einde van de periode van de Amerikaanse bezetting 

in de nasleep van de vernedering en vernietiging van de oorlog aanvaardde het grootste deel 

van de Japanners die aan de enquête deelnamen dat ze zich minder voelden dan de 

westerlingen. Met de heropleving van de Japanse economie in de jaren 1960 en 1970 leken de 

Japanners hun eigenwaarde en trots teruggevonden te hebben, een trend die zich nog verder 

uittekende in de zelfverheerlijking in de jaren 1980, wanneer de Japanse economie bleef 

bloeien en het land de status van een economische supermacht verkreeg. De recessie vanaf het 

begin van de jaren 1990 tekende zich ook af in de publieke opinie. De groep die zichzelf 

“superieur” voelde, bleef groter dan de ‘inferieure” groep, maar de opvallendste trend is dat 

het aantal van zij die zich als “evenwaardig” zagen, in 1993 een sterke stijging kende en dat 

dat cijfer daarna systematisch hoog bleef, een tendens die mogelijk de geleidelijke afbouw 

van de competitieve etniciteit en de gestage toename van het gevoel van een globale identiteit 

reflecteert. In de leeftijdscategorie van de dertigers en diegenen jonger dan dertig komt het 

antwoord “evenwaardig” zelfs frequenter voor dan het antwoord “superieur”.
159

 

Peter Dale zag een terugkerend patroon in de Japanse visie op het Westen (zie Tabel 

2). Net zoals de Japanners aan het einde van de 19
de

 en het begin van de 20
ste

 eeuw twijfels 

hadden bij de onbetwiste superioriteit en idealiteit van het Westen en het oude Japan 

geherwaardeerd werd, werd vanaf de jaren 1960 opnieuw meer aandacht geschonken aan 

bepaalde traditionele Japanse waarden en werden westerse, zogenaamde “ideale”, 

karakteristieken herbekeken.
160

 

De illusie van de westerse superioriteit werd doorbroken vanaf de tweede helft van de 

jaren 1960, wanneer Japanse auto’s en elektronische toestellen schijnbaar uit het niets de 

internationale wereldmarkt overnamen. Producten met de markering “Made in Japan” werden 

niet langer gezien als pure imitaties van westerse artikelen en de westerse landen bekeken het 

economisch opkomende Japan met zowel angst als bewondering.
161

 Japanners begonnen een 

duidelijk onderscheid te maken tussen wat “Japans” was en wat “anders” was. Door de 

verschillen tussen Japanse en niet-Japanse producten en gewoonten en de constructies ware 
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ware Nihonjin 我々日本人 (Wij Japanners) en yosomono よそ者 (outsiders) uit te vergroten 

ontstond een groter bewustzijn van de eigen Japanse cultuur en identiteit.
162

 

Buitenlanders en hun buitenlandse producten en gewoonten werden geclassificeerd als 

wat “niet Japans” was. De rol die buitenlanders of “anderen” hier kregen, kan vergeleken 

worden met de oriëntalistische theorie. Edward Said beschreef oriëntalisme in Orientalism: 

Western Conceptions of the Orient in 1978 als een westerse creatie van het Oosten die moest 

dienen om zichzelf te definiëren.
163

 De Japanse “variant” van oriëntalisme ging echter een 

stap verder dan een uiteenzetting van West versus Oost. Niet-Japanse oosterlingen werden 

ook als “anderen” gezien. De overheidsreguleringen tegenover buitenlandse inwoners van 

Japan worden veel strenger toegepast op Koreaanse afstammelingen die in Japan geboren en 

opgegroeid zijn dan op westerlingen. De regering beargumenteert wel dat dit geen vorm van 

discriminatie is, maar eerder een puur sociale noodzakelijkheid om deze Koreaanse 

afstammelingen van de Japanners te onderscheiden.
164

  

In Japan werd nationale identiteit voor het merendeel gebaseerd op de bewering van 

homogeniteit en werd etnische diversiteit doodgezwegen. De nadruk op deze scheiding werd 

gereflecteerd in verschillende Japanse wetenschappelijke studies en populaire werken waarin 

unieke kenmerken werden toegekend aan het Japanse volk die hen van alle andere volkeren 

zou onderscheiden. Deze literatuur wordt samengebracht onder de noemer Nihonjinron 日本

人論, het debat, discours (ron 論) rond de identiteit van de Japanners (nihonjin 日本人) dat 

als hoofddoel heeft de homogeniteit van de Japanse samenleving en haar unieke cultuur te 

benadrukken. Tussen 1945 en 1978 zouden zo’n 700 titels geschreven zijn over dit debat 

waarvan van sommige miljoenen exemplaren verkocht werden. Dit gebeurde mede dankzij de 

ontwikkeling van de Japanse commerciële media die in de jaren 1960 zodanig geëvolueerd 

waren dat ze hun bijdrage konden leveren aan de verspreiding van Nihonjinron.
165

 

De meest populaire Nihonjinron-theorieën zijn deze die de uniciteit van de Japanners 

“wetenschappelijk” lijken te bewijzen, zoals het boek Nihonjin no nō: Nō no hataraki to tōzai 

no bunka 日本人の脳―脳の働きと東西の文化 (The Japanese Brain: Brain Function and 

East-West Culture) van Tsunoda Takanobu 角 田 忠 信 . Tsunoda beweerde dat het 

taalverwerkingsproces in Japanse hersenen verschilde van dat van alle anderen, een verschil 

dat het resultaat was van het leren van Japans als moedertaal. De enorme populariteit van deze 
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theorie in Japan had zeker te maken met het feit dat ze zowel het Japanse volk als de Japanse 

taal als uniek definieerde.
166

 Daarbuiten was Nihonjinron ook een pseudolinguïstisch discours 

dat algemeen stelde dat enkel “Japanners” Japans spraken, dat “anderen” eenvoudigweg geen 

Japans konden spreken
167

 en dat enkel Japanners de unieke kenmerken van de Japanse cultuur 

konden begrijpen: 

 

“Comprehension of these unique features supposedly requires belief in not rational or 

logical understanding, but an intuitive insight into Japanese culture that only natives can 

achieve. Thus foreigners are defined as incapable of understanding the essence of Japanese 

culture. This belief gives comfort to the Japanese: here is one essential “sociocultural territory” 

they can protect as their own.”
168

 

 

Ook in het Westen werden vele werken gewijd aan het thema van de Japanse uniciteit. 

De wisselwerking tussen de publicaties in het Oosten en Westen kan als bijkomende reden 

gezien worden voor de populariteit van Nihonjinron.
169

 Een van de eerste voorbeelden was de 

etnografie The Chrysanthemum and the Sword van de Amerikaanse antropologe Ruth 

Benedict uit 1946. In dit boek wordt Japan geprofileerd als een homogene natie met een 

unieke cultuur. De werkelijke interne verschillen van de Japanse bevolking met naast 

“Japanners” ook Koreanen, Chinezen, Ainu, burakumin
170

 en inwoners van Okinawa werden 

hierdoor systematisch stilgezwegen.
171

 Hoe beter de Japanse economie het deed in de jaren 

1960, hoe sterker het westerse idee werd dat de Japanners een speciaal en uniek volk moesten 

zijn. Westerlingen die het Japanse economische mirakel probeerden te verklaren aan de hand 

van de zogenaamde unieke Japanse mentaliteit, leverden derhalve bijdragen aan het discours 

van Nihonjinron. Ezra Vogel was een van de eersten die onderzoek voerde naar de basis van 

het Japanse succes. In zijn boek Japan as Number One uit 1979 sprak hij niet enkel vol lof 

over de Japanse economie, maar ook over het efficiënte bestuursapparaat, het onderwijs, de 

lage misdaadgraad, enzovoort.
172
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Het feit dat Nihonjinron zo populair werd na de oorlog is toch merkwaardig aangezien 

de ideeën die er gepromoot worden niet veel  verschilden van de nationalistische ideeën van 

het vooroorlogse Japan. De term “nationalisme” had in het naoorlogse Japan een erg 

negatieve connotatie gekregen omwille van de link die automatisch gelegd werd naar het 

vooroorlogse militaire systeem. De term “nationalisme” werd bijna steevast gekoppeld aan 

het “ultranationalisme” van de Tweede Wereldoorlog en kreeg de status van een taboe-

woord.
173

 Befu en Yoshino Kōsaku 吉野耕作 argumenteerden dat dit een symbolisch vacuüm 

creëerde dat gevuld kon worden met een nieuw discours in verband met de uniciteit van Japan 

en de Japanners. Symbolen zoals de keizer als goddelijk wezen, de nationale vlag, het 

nationaal volkslied, staatsrituelen en monumenten zoals het Yasukuni Schrijn werden het 

onderwerp van politieke controverse omwille van het nationalistische gevoel dat ze in zich 

droegen, maar het verhaal over de buitengewone Japanse cultuur en persoonlijkheid kon het 

Japanse publiek wel blijven boeien. Nihonjinron kreeg in deze zin de functie van een moderne 

Japanse volksreligie. Het symbolisch vacuüm kan de naoorlogse populariteit van Nihonjinron 

desondanks niet volledig verklaren. Het uitgesproken discours over de Japanse uniciteit had 

vóór en tijdens de Tweede Wereldoorlog net deze agressieve nationalistische symbolen 

gediend.
174

  

 

“Indeed, within Japan, the entire Nihonjinron  genre is a national-level meditation on 

“the unique and homogenous Japanese society” with trans-war continuities: “What is 

common to the wartime Nihonjinron and postwar neo-Nihonjinron is that both rely heavily on 

primordial sentiments inherent in the presumed ‘ethnic essence’ of the Japanese –blood, 

purity of race, language, mystique– which are the basic ‘stuff’ of Nihonjinron, pre- and post-

war.”
175

 

 

Yoshino Kōsaku gaf “nationalisme” een nieuwe wending en benaming. Het symbolisch 

vacuüm van de jaren 1950 en 1960 samen met de herwonnen onafhankelijkheid en positieve 

tekenen van economisch herstel resulteerden in de verspreiding van een nieuw gevoel van 

“national re-awakening”. Het nastreven van economische groei als hoogste nationale doel na 

1954 kan volgens Yoshino gekarakteriseerd worden als een “economisch nationalisme”. De 

oude afgedankte vooroorlogse nationale symbolen zoals ook het traditionele familiesysteem 

en de dorpsgemeenschap werden nu als sociale en culturele karakteristieken opgenomen in 

een nieuw instituut, namelijk het Japanse bedrijf.
176

 Peter Dales visie op de populariteit van 
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Nihonjinron kan als alternatief dienen voor de theorie rond het symbolisch vacuüm. Hij stelde 

Nihonjinron voor als een “self-fulfilling prophecy” die de theorie misschien om deze reden 

succesvoller maakte dan de vooroorlogse nationalistische “variant”: 

 

“The literature on identity in this sense is the subtlest of instruments of ideological coercion, 

and a ‘self-fulfilling prophecy’ since it reflects and conditions in turn manipulated categories 

and modes of expression diffused for the discussion of how the Japanese are supposed to 

perceive themselves. Such an enculturation of political discourse is potentially a more 

powerful form of social control than prewar ‘thought policing’ since, though demonstrably 

heir to the ideological patrimony of Japanese fascism, the ideological roots of these ideas 

have been forgotten, while the ideas themselves are hailed as new conceptualizations and 

ethnological descriptions of Japanese realities.”
177

 

 

Zoals het in en door het Westen bedachte oriëntalisme zowel de oosterse “andere” als 

het westerse “zelf” definieerde, werd Nihonjinron in Japan ontwikkeld als een manier om de 

scheiding tussen het Japanse “zelf” en de niet-Japanse “andere” te bevestigen en benadrukken. 

Door de Japanners als uniek te profileren, droeg Nihonjinron bij aan de Japanse eigen 

identiteit.
178

 De ideeën van het Nihonjinron-discours werden zo populair en wijd verspreid dat 

zowaar gezegd kan worden dat ze deel zijn gaan uitmaken van het Japanse zijn. “One might 

well say that they have entered the flesh and blood of the Japanese.”
179

 

Terug naar het stuk speelgoed nu. De Japanse maatschappij was na de oorlog een 

mengvat van verschillende culturele invloeden. Buitenlandse producten werden in overvloed 

geïntroduceerd en uitheemse gewoonten en feestdagen werden in het Japanse leven 

geïntegreerd. Toch werden pogingen ondernomen om de grens tussen “things Japanese” en 

“things foreign” te bewaren.
180

 Op deze manier kan ook de Japanse verwoording op de 

speelgoedstukken van Astro Boy, Testujin 28 en de Hikari Express verklaard worden. Deze 

drie voorbeelden behoren immers tot de categorie van “things Japanese” en worden zo afgezet 

tegenover geïmporteerd of buitenlands geïnspireerd speelgoed, de “things foreign”. Het feit 

dat de “unieke” Japanse taal gebruikt kon worden, een basisonderdeel van de Nihonjinron-

theorie, vergrootte het “Japans-zijn” van deze producten. 

 

4.4. Conclusie  

Astro Boy en Tetsujin 28 waren de eerste grote doorbraken op Japans animatievlak.  

Beide verhaalreeksen zijn op zich reeds representatief voor het naoorlogse Japan. De 
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oorlogservaringen van de auteurs resulteerden aan de ene kant in ethische vraagstukken in de 

stripreeksen over technologie en wetenschap en aan de andere kant in het overheersende 

thema van vrede. Zo weigerde Astro Boy te vechten en stond Tetsujin in voor het bewaren 

van de vrede. Daarnaast bevatten ook vrouwelijke cartoons zoals Sazae-san verwijzingen naar 

sociale problemen uit hun tijd. 

De jaren 1960 werden eveneens gekenmerkt door verwezenlijkingen en 

vernieuwingen.   De opening van de shinkansen-lijn en vooral het hosten van de Olympische 

Spelen in 1964 symboliseerden de overgangsfase van het oude naar het nieuwe Japan. Japan 

bewees zichzelf op deze manier als herrezen land. Dit resulteerde in zowel een 

“herinternationalisering” waarin Japan opnieuw in de wereld werd opgenomen en aanvaard, 

als een “hernationalisering” waarin een nieuwe plaats werd gezocht voor traditionele 

nationale symbolen zoals de Keizer en de nationale vlag. Met de groei van de economie 

groeide ook het Japanse zelfvertrouwen en de wil om zichzelf af te zetten van het Westen. In 

zogenaamde zelfdefiniërende theorieën, Nihonjinron genaamd, werd Japan als een uniek, 

homo-etnisch land voorgesteld. Ook in het Westen werd geloof gehecht aan deze theorieën 

om het economische succes van Japan te verklaren. Producten van Japanse makelij werden 

onderscheiden van niet-Japanse producten. De Japanse verwoording op de speelgoedstukken 

die hierboven beschreven werden, kan opgevat worden als een beklemtoning van het “Japans” 

zijn van het speelgoedartikel. 

 

5. Traditie en nostalgie: Kokeshi 

 Naast de voorafgaande voorbeelden van Japans speelgoed die allen nieuwe producties 

en uitvindingen waren, kan het ook interessant zijn om te kijken naar de toestand van het 

traditionele Japanse speelgoed en de eventuele wijzigingen die hier plaatsvonden en daarnaast 

vragen te stellen zoals: Hoe populair waren deze stukken speelgoed in een tijd van constante 

vernieuwing en intense contacten met het buitenland? Kan dit speelgoed de concurrentie met 

de geïmporteerde westerse speelgoedproducten aan? Als aanknopingspunt voor dit 

onderzoeksonderdeel zal de kokeshi こけし uit Figuur 34 gebruikt worden. 

 

5.1. Identificatie 

 Deze kleurrijke houten kokeshi-pop is er een in de Tsugaru stijl, Tsugaru-kei 津軽系, 

van het eind van de jaren 1970. De Tsugaru stijl vindt zijn oorsprong in de Aomori-prefectuur 

青森県 bij de onsen 温湯 van de stad Kuroishi 黒石市 en de houtbewerkers uit de stad 
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Ōwanimachi 大鰐町. De naam Tsugaru is afkomstig van de feodale naam voor de streek. 

Enkele regiospecifieke vormen en stijlen zijn de afbeeldingen van het Nebuta-festival zoals de 

Nebuta daruma ねぶただるま, of Ainu-patronen. De hoofden van kokeshi uit deze regio zijn 

ofwel rond of ovaal, de poppen kunnen een haarknot of een punthoed hebben, de taille kan 

recht zijn of een wespentaille zijn die naar onder toe opnieuw verbreedt. De wespentaille geeft 

de kokeshi een vrouwelijk figuur. Op het lichaam worden vaak pioenen of afbeeldingen van 

daruma だるま  geschilderd naast de gekleurde cirkelvormen en Ainu-patronen, zijnde 

kromlijnen en krullen. De ogen hebben meestal dubbele oogleden, in het geval van Figuur 34 

uit zich dit in zware oogleden en lange wimpers. De neus kan verschillende vormen 

aannemen. Typische Tsugaru-kenmerken die dit stuk bevat zijn de zware oogleden, de ronde 

neus, het Ainu-patroon, de versmalling na de zogenaamde buste van de pop om daarna 

opnieuw te verwijden naar onder toe, de afbeelding van een daruma en de stip in het midden 

van het hoofd in bovenaanzicht. Het geheel wordt niet samengesteld uit verschillende 

onderdelen, maar wordt uit één stuk hout gesneden. Dit stuk is een voortzetting van de 

creaties van Mori Hidetarō 盛秀太郎, de uitvinder van de Tsugaru-kei die bekend werd door 

onder andere het prijzen van zijn kokeshi door Munakata Shikō 棟方志功, een blokdrukker 

uit de twintigste eeuw die voor vele van zijn thema’s zijn inspiratie uit zijn geboortestreek 

Aomori haalde. Hidetarō begon reeds met het maken van Tsuruga-kei kokeshi in de Taishō 

periode. De kokeshi uit Figuur 34 is een exemplaar van Mori Hidetarō’s kleinkind Mori 

Mitsuo 盛美津雄 die de Tsugaru-techniek en stijl via zijn grootvader Hidetarō en zijn vader, 

Hidetarō’s oudste zoon Mori Shinichi 盛真一, had geleerd.
181

 

 

5.2. Evaluatie 

De vorm van deze kokeshi is te vergelijken met de vorm van de sōsaku kokeshi 創作

こけし in Figuur 46. Daarnaast legt deze kokeshi twee linken. Aan de ene kant wijst deze 

traditionele Japanse pop naar ander traditioneel speelgoed zoals onder andere de daruma だる

ま, hime daruma 姫だるま en inu hariko 犬張子 in Figuur 43, Figuur 44 en Figuur 45 en 

traditionele spelen zoals bēgoma ベーゴマ, kendama けん玉, otedama お手玉, bīdama ビー

玉, menko メンコ, ohajiki おはじき enzovoort, zoals te zien in de Figuren 36, 37, 38, 39, 40 

en 41. Aan de andere kant blijft een kokeshi een soort pop en in de loop van de jaren 1960 en 
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1970 waren op de Japanse markt een heel aantal andere poppen te verkrijgen. Enkele 

voorbeelden hiervan zijn de mirukunominingyō ミルク飲み人形, kāruningyō カール人形, 

hokō ningyō 歩行人形, Scarlett スカーレット, Rika chan リカちゃん enzovoort, zoals te 

zien in de Figuren 47, 48, 49, 51 en 52. Meer uitleg over alle bovenstaande stukken speelgoed 

volgt in de Culturele analyse. 

 

5.3. Culturele analyse 

Traditionele kokeshi zijn tijdens de Edo-periode ontstaan in de Tōhoku-regio in 

noordoost-Japan, meer specifiek in buurt van de onsen in die regio.  Er wordt beweerd dat ze 

oorspronkelijk gemaakt werden door lokale houtbewerkers als goedkoop speelgoedsouvenir 

voor de kinderen van de gasten van de onsen. Een andere theorie is dat ze hun ontstaan 

danken aan een huisgod die in de regio reeds lange tijd aanbeden werd en nog andere 

theorieën vermelden de mogelijkheid dat deze poppen een gemodificeerde vorm zouden zijn 

van het mannelijk geslachtsorgaan en op deze manier zouden afgeleid zijn van oude 

vereringspraktijken. Er wordt evenwel van uitgegaan dat de traditionele kokeshi-poppen 

allemaal vrouwelijk zijn. Na enige tijd werden ze ook gemaakt en verkocht in andere regio’s, 

maar ook deze worden dentō kokeshi 伝統こけし  ofwel traditionele kokeshi genoemd 

omwille van hun overeenstemmende technieken, figuren en opmaak zoals patronen, design en 

gezichtsexpressie van de pop. Gewoonlijk doorloopt de maker het volledige proces van het 

vervaardigen van de kokeshi zelf. Eenzelfde persoon gaat het hout hakken, drogen, snijden, 

kerven en beschilderen. Het hout dat wordt gebruikt wordt gezegd bij te dragen aan het 

karakter van kokeshi en de verschillende houtstructuren en -texturen beïnvloeden het 

productieproces. Zo wordt onder andere anders omgesprongen met hout van de sakura 桜  

(kerselaar), de itaya kaede イタヤカエデ, 板屋楓 (esdoorn) of de hana mizuki ハナミズキ, 

花水木 (witte kornoelje).
182

 

 

5.3.1. De groei en bloei van kokeshi 

Kokeshi werden ook als souvenir aan invloedrijke klanten van de onsen meegegeven 

en dienden dus niet enkel als speelgoed voor kinderen, maar trokken ook volwassenen aan.  In 

de Taishō-periode en het begin van de Shōwa-periode (1926–1989) ontstond de trend om 

kokeshi te verzamelen. Na de oorlog bleef de techniek van het vervaardigen van kokeshi 
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geïmiteerd worden en kwam er een explosieve bloei van kokeshi als souvenirs. Eerder werd 

aangehaald dat Japans speelgoed hoog gewaardeerd werd onder de Amerikaanse officieren 

van de bezetting en dat ze deze objecten als souvenirs naar hun thuisland meenamen. Vooral 

volkse producten zoals kokeshi waren populair onder de bezetters. Men begon nu ook buiten 

de Tōhoku-regio in grote mate kokeshi te produceren als exportproduct. Vanaf 1950 werd 

bijvoorbeeld in de stad Odawara 小田原市 in de Kanagawa-prefectuur 神奈川県 een grootse 

productie opgestart.
183

 De keuze voor deze regio kan verklaard worden aan de hand van de 

centrale ligging van de prefectuur, een deel van Groot-Tōkyō. Naast de productieplaats werd 

ook de productiecapaciteit aangepakt. Okamoto Usaburo 岡本卯三郎 maakte kokeshi sinds 

de jaren 1950 en ontwikkelde een manier om de productiecapaciteit van kokeshi op te drijven 

om te kunnen voldoen aan de nationale en buitenlandse vraag. Zijn systeem combineert het 

proces van drogen, zagen, kerven en beschilderen van het hout met als resultaat dat de 

productiecapaciteit steeg tot 15.000 stuks per maand.
184

 De explosieve groei van de 

populariteit van kokeshi zorgde voor de productie van verschillende attributen van de poppen. 

Zo bestonden er penhouders, kalenders, talismannen, waaiers, briefopeners, postzegels en in 

de eenentwintigste eeuw kwamen ook bladwijzers, broches en kokeshi-matroesjka’s op de 

markt.
185

  

Gefundeerd in die populariteit ontstonden allerlei distributiebewegingen en 

verenigingen om de bekendheid van kokeshi over het hele land te verspreiden. In 1949 werd 

op 3 maart, de dag van het Hina Matsuri 雛祭り186
, een “Speciale Poppenexhibitie” gehouden 

in het Tōkyō National Museum (Tōkyō Kokuritsu Hakubutsukan 東京国立博物間) en in het 

daaropvolgende jaar werd in de National Diet Library (Kokuritsu Kokkai Toshokan 国立国会

図書館) een evenement genaamd “Poppencultuur en –informatietentoonstelling” gehouden 

waar zo’n 500 traditionele Japanse poppen, regiospecifiek speelgoed uit verschillende 

uithoeken van het hele land verzameld en tentoongesteld werden. Kanamori Tokujirō 金森徳

次郎, hoofd van de National Diet Library, promootte de tentoonstelling met de woorden dat 
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de poppencultuur het spiegelbeeld is van de mensen op een bepaalde plaats in een bepaalde 

tijd en dat door het tentoonstellen van de verschillende poppen met gerelateerde documenten 

en afbeeldingen de mensen niet alleen zouden genieten maar ook zouden bijleren over dit 

traditioneel poppenspeelgoed, dat hij een “symbool van cultuur” noemt. Nog enkele 

voorbeelden zijn de houtblokexhibitie gehouden in het warenhuis Nihonbashi Mitsukoshi 日

本橋三越 in 1954 en de groots opgezette tentoonstelling in 1972 te Shinjuku 新宿区 in 

Tōkyō waar een collectie van kokeshi de geschiedenis van de pop vertelde.
187

 Sinds de jaren 

1950 vonden ook verschillende festivals plaats, zoals het Naruko kokeshi 鳴子こけし festival, 

werden awards uitgereikt aan de beste producenten en deden kokeshi hun intrede op 

postzegels zoals in Figuur 35.
188

 

 

5.3.2. De revival van traditioneel speelgoed 

Ryōsuke Saitō gaf de periode vanaf het einde van de jaren 1960 de naam Shōwa 

Genroku naar het oorspronkelijke Genroku-era (1688-1704) in de Edo-periode. Na de bloei 

van kunst en architectuur in de 17
de

 eeuw werd deze Genroku-periode in de 20
ste

 eeuw 

gekenmerkt door de bloei van traditioneel speelgoed. Als tegenhanger van de Amerikaanse 

cultuur die invloed bleef uitoefenen en de Japanse economie die enorme vooruitgang boekte, 

kwam een gevoel van nostalgie op.
189

 Traditionele spelen zoals de bēgoma ベーゴマ 

(draaitol, Figuur 36), kendama け ん 玉  (bilboquet, Figuur 37), otedama お 手 玉

 (jongleerballen, Figuur 38) en bīdama ビー玉  (knikkers, Figuur 39) die populair waren 

tijdens de vooroorlogse Shōwa-jaren werden terug op de markt gebracht in een 

winkelgedeelte in speelgoedwinkels genaamd ribaibaru kōnā リバイバル・コーナー, een 

“revival corner”. Het feit dat deze stukken speelgoed aan lage prijzen, vaak slechts 10 yen, 

verkocht werden, betekende het succes van de revival tegenover de duurdere mechanische en 

plastic producten die zich in die tijd op de markt bevonden. Onder de volwassenen groeide 

ook de hobby van het verzamelen van traditioneel speelgoed en tegen 1968 waren enkele 

volwassenenverenigingen ontstaan die plezier beleefden aan het spelen en verzamelen van 

bēgoma en menko メンコ (kaarten, Figuur 40). Dergelijke verenigingen werden een hit.
190
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Een kaartspel van hyakunin isshu  百人一首 
191

 won ook aan populariteit onder de 

Japanse huishoudens en in Japanse scholen en bedrijven werden zelfs clubs opgericht die 

elkaar in tornooien bestreden. Veel huishoudens herontdekten via dit speelgoed de charme, de 

geest van het klassieke Japan die in weinig spellen overblijft. De klassieke eenvoudige 

ambachtelijkheid van bijvoorbeeld dentō kokeshi en kyōdo gangu 郷土玩具 (speelgoed dat 

typisch is voor een bepaalde regio of locatie) werd hoog gewaardeerd. In 1970 stelde de Asahi 

Shimbun een lijst samen van zogenaamde ‘revival toys’, speelgoed dat voor vele Japanners 

nostalgisch was en sterk aan populariteit won. De lijst bevatte informatie over onder andere 

kendama, menko, ohajiki おはじき (knikkerspelen, Figuur 41) en jojo’s.
192

 

Enkele van deze nostalgische spelen pasten zich aan aan de evolutie van de materialen. 

Zo werden jojo’s en kendama, die oorspronkelijk in hout gemaakt waren, rond de jaren 1970 

ook in plastic vervaardigd. Naast het feit dat de bloei van traditioneel speelgoed verklaard kan 

worden door de nostalgie van volwassenen en de goedkope prijzen, wordt ook de reden 

aangehaald dat kinderen speelgoed dat beweegt op batterijen en mechanismes beu geworden 

zouden zijn en zich meer aangetrokken zouden voelen tot speelgoed dat ze zelf konden 

bewegen.
193

 Het speelgoed dat in de jaren 1970 populair werd, was vooral klein en eenvoudig 

zodat wie dan ook er gemakkelijk vertrouwd mee kon raken. Het was bovendien goedkoop 

genoeg zodat Japanse kinderen het met hun eigen zakgeld konden kopen. Deze knikker-, 

kaart- en jongleerspelen kunnen gespeeld worden ongeacht plaats, tijd en gezelschap. Jong en 

oud kunnen er plezier aan beleven en worden dichter bij elkaar gebracht. Vroeger bestond de 

gewoonte om otedama van grootmoeder op kleindochter over te dragen om hun band te 

versterken.
194

 

In het begin van de jaren 1950 ontstond ook, onder andere via busreizen, de 

binnenlandse reishype naar toeristische plaatsen.  De introductie van de formule van geleide 

reizen bracht verschillende soorten traditioneel speelgoed op de markt als toeristische 

souvenirs voor de Japanners zelf, wat een stimulans betekende voor de regionale producties. 

Het verzamelen van regiospecifiek speelgoed breidde zich aldus uit van één groep 

verzamelaars vóór de oorlog naar vele Japanse huishoudens in de jaren 1950. In 1952 werd 

als promotiecampagne voor de Japanse plattelandskunst en -cultuur een tentoonstelling 
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gehouden in Tōkyō waar verschillende producten ter plaatse verkocht werden en zo het 

verzamelen van dit speelgoed aangemoedigd werd. Het ontstaan van verschillende magazines 

in de jaren 1950 zoals Ningyō 人形, Kokeshi no kyōshū こけしの郷愁, Taketonbo 竹とんぼ  

en Omocha おもちゃ  toont aan dat deze verzamelkoorts zich over het hele land 

verspreidde.
195

 

De oude makers van traditioneel poppenspeelgoed uit regio’s van over het hele land 

werden nu publiek erkend. De herontdekking en herwaardering van de schoonheid en waarde 

van de traditionele met de hand gemaakte volkskunst was een feit.  Vanaf 1955 vonden ook in 

het buitenland tentoonstellingen plaats over deze producten uit het klassieke Japan. In 1958 

werden bijvoorbeeld in Brussel verschillende soorten houten speelgoed zoals 

Kiyomizukannon no kijiguruma 清水観音のきじ車 (Figuur 42)
196

 tentoongesteld op een 

internationale expositie. Ook in Moskou werd in het Museum van Oosterse Cultuur een 

tentoonstelling gehouden van Japanse hedendaagse ambacht en werden onder andere daruma 

だるま(Figuur 43)
197

,  hime daruma 姫だるま(Figuur 44)
198

 en hariko no tora 張子の虎199
 

uit verschillende industriële streken tentoongesteld. Op dergelijke internationale 

tentoonstellingen werden soms kopers aangetrokken die vanuit het buitenland bestellingen 

plaatsten bij de Japanse producenten.
200
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de
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In Japan zelf werden in stijgende mate boeken gepubliceerd in verband met 

traditioneel speelgoed en werd regiospecifiek speelgoed in het interieur van verschillende 

huishoudens geïntroduceerd. Vóór de oorlog waren kokeshi-poppen bijvoorbeeld enkel in de 

Tōhoku-regio bekend, maar na de oorlog kenden ze nationale en zelfs internationale faam. De 

revival van regiospecifiek speelgoed speelde zich samen met de economische groei en 

urbanisatie af. De naoorlogse welvaartsperiode bracht een nieuwe trend op gang in de wereld 

van regionaal speelgoed. Er ontstond een nieuw soort toeristisch speelgoed dat puur als 

souvenir werd gemaakt en nog weinig te maken had met de traditionele stijl van het speelgoed, 

maar ook onder de naam kyōdo gangu op de markt werd gebracht. “Echte” traditionele 

producten werden enkel in hun oorsprongsgebied in beperkte mate geproduceerd en verkocht. 

De “nieuwe” volksproducten werden massaal geproduceerd en op binnenlandse toeristische 

plekken verkocht. Ze kregen het etiket “regionale specialiteit” hoewel deze producten in feite 

niet regionaal meer waren. De hoofdreden voor het ontstaan van deze nieuwe regionale 

speelgoedproducten is de explosie van het toerisme na de oorlog. De ambachtslui die hun 

producten enkel met de hand vervaardigden hadden de hulp nodig van machines en 

productietechnieken zoals die van Okamoto Usaburo (zie 5.3.1.) om antwoord te kunnen 

bieden aan de massale vraag van de groepen toeristen. Het regionaal speelgoed van na de 

oorlog kan in dit opzicht bekeken worden als een combinatie van traditie en vernieuwing.
201

 

De overlappingen tussen oude en nieuwe producties waren in grote mate aanwezig bij 

kokeshi. In tegenstelling tot de traditionele vorm van kokeshi die in de Tōhoku-regio met de 

hand gemaakt werd, werden de nieuwe naoorlogse kokeshi massaal geproduceerd buiten deze 

regio. Het onderscheid tussen deze twee soorten poppen werd gemaakt aan de hand van de 

naam dentō kokeshi voor de “oude” en kokeshi-pop voor de “nieuwe” exemplaren. De 

verzamelliefde voor kokeshi verspreidde zich over het hele land en zorgde voor een stijging in 

de productie met Odawara op kop.  In de jaren 1960 beleefde de kokeshi  haar “gouden jaren”. 

In die jaren verscheen ook de sōsaku kokeshi 創作こけし(Figuur 46) die met haar smalle 

taille het toenmalige schoonheidsideaal uitdrukte. Ze werd ook “hedendaagse kokeshi” 

genoemd.
 202

 De wespentaille van de Tsugaru-kei kokeshi-sluit hier ook bij aan. 

Naast een combinatie van oud en nieuw werd het kyōdo gangu ook gezien als een 

symbolische uitdrager van een nostalgisch gevoel naar het oude Japan. Japanners voelden 

zich ondanks de economische welvaart van de jaren 1960 en 1970 cultureel verarmd en 
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verloren en wensten terug te grijpen naar de “goede oude tijd”.
203

 In een periode waarin het 

nationale zelfbewustzijn van Japan een zekere stimulans kreeg, groeide telkens het 

nostalgische gevoel naar de “goede oude tijd”. Een gevoel dat uiteindelijk leidde tot een 

herwaardering van inheems speelgoed als prachtige producten van het Japanse volk. Wanneer 

Japan rond de eeuwwisseling China en Rusland overwon, was hetzelfde gebeurd. In het begin 

van de twintigste eeuw werden verschillende speelgoedtentoonstellingen gehouden waar een 

grote hoeveelheid kyōdo gangu werd uitgestald en ontstonden de eerste verzamelclubs. In de 

laatste jaren van de Meiji-periode werd reeds duidelijk dat kinderen modern speelgoed boven 

dit traditioneel speelgoed verkozen en dat dit speelgoed zou moeten overleven op basis van de 

waardering door de volwassenen.
204

 

Het traditionele kyōdo gangu overleefde de crisis van de jaren 1940, waarin de 

economie en het Japanse volk aan de oorlog werden gewijd en de Japanse volwassenen 

weinig tot geen tijd hadden om dit speelgoed te maken of te verzamelen. De heropleving van 

dit speelgoed tegen het einde van de jaren 1950 was te danken aan het toerisme, de “hobby 

boom” waarbij authentieke Japanse stukken speelgoed collectors items werden en aan een 

aantal amateurs, geïnteresseerde academici en ambachtslui die het vervaardigen van dit kyōdo 

gangu als familietraditie bleven voortzetten.
205

 

 

5.3.3. Nostalgie en furusato  

Sinds de jaren 1960 en zeker 1970 verkeerde Japan in een zogenaamde “retro boom” 

die een hernieuwde interesse voor Japanse tradities en een nostalgie naar het verleden betrof. 

Deze revival romantiseerde de klassieke agrarische dorpen en gehuchten die voorheen als 

ongesofistikeerd en oninteressant werden beschouwd. Deze regio’s werden nu het onderwerp 

van de inheemse toeristische industrie.
206

  

De Japanse binnenlandse reizen die vanaf de jaren 1960 en 1970 gepromoot werden, 

speelden met het concept van “travelling home”. “Home” was hier niet enkel in de 

geografische zin van het woord te begrijpen, “home” betekende het tegenovergestelde van de 

stijl waarin de meeste moderne Japanners woonden. In het moderne, geürbaniseerde en 

postgeïndustrialiseerde Japan dat verschillende decennia succesvol gestreefd had naar 

economische gelijkheid met het Westen en uiteindelijk met een “economisch mirakel” 

getransformeerd werd van een vernietigde Aziatische natie naar een economische grootmacht 

                                                           
203

 Saitō 1978: p. 276 
204

 Kyburz 1994: pp. 17-18 
205

 Kyburz 1994: pp. 19-20 
206

 Creighton 1997: p. 241 



70 

 

met een verwesterde levensstijl werd “home” als het “echte Japan” gezien, waarin een 

collectieve nostalgie schuilging die een terugkeer impliceerde naar het pre-westerse, 

pregeïndustrialiseerde en landelijke Japan.
207

 In verschillende reispromotiecampagnes werd 

gespeeld met de tegenstellingen tussen de stedelijke, als westers beschouwde levensstijl en 

het warme, emotionele landelijke leven dat als puur Japans werd gezien.
208

 

De “retro boom” in Japan stemt overeen met Fred Davis’ beschrijving van nostalgie 

als een collectieve zoektocht naar identiteit. Hij stelt het volgende: “Nostalgia looks backward 

rather than forward, for the familiar rather than the novel, for the certainty rather than 

discovery.”
209

 Beelden van het verleden worden opgeroepen als weerwerk voor het gevoel 

van het verlies van de Japanse cultuur en identiteit, wat het gevolg zou zijn van de 

modernisering en verwestering die het “nieuwe Japan” tot stand gebracht hadden. De 

projecties van het traditionele Japan en het gezamenlijke agrarische leven die in het proces 

van nostalgie gevormd worden, zijn in essentie nieuw uitgedachte tradities. De “retro boom” 

herschept het verleden om te voldoen aan de noden van het heden. Het drukt de angst uit om 

een culturele identiteit te verliezen. Door een uniek traditioneel Japans decor te schilderen als 

tegenhanger van de toenemende verwesterde levensstijl in Japan wordt gepoogd deze 

identiteit te bewaren.
210

  

Het Japanse groepsgevoel ontwikkelde zich in de landelijke gemeenschappen die 

gekenmerkt werden door gehuchten die aan rijstlandbouw deden en in kleine vissersdorpen. 

Sinds de jaren 1950 was het concept van persoonlijke groei versterkt en gepopulariseerd 

terwijl het rustieke, familiale gemeenschapgevoel naar de achtergrond verdween. Collectieve 

nostalgie trad vaak op als reactie op de toenemende urbanisatie en het verdwijnen van dit 

gemeenschapsgevoel.
211

 Of zoals Davis de aanleiding voor collectieve nostalgie samenvatte: 

“In sum, all those events that bestir our aloneness in the world, our feelings of estrangement 

from others and, perhaps, disaffection from life.”
212

  

Het romantische beeld van het Japanse agrarische verleden dat als de ideale 

samenleving werd gezien, werd gereflecteerd in de alomvertegenwoordigde fascinatie met 

furusato.
213

 Furusato 故郷  betekent letterlijk “oud dorp”, maar betere equivalenten zijn “thuis” 

en “geboortestreek”, of “dorp van herkomst”. Furusato impliceert ook de felbegeerde 
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levensstijl die in de term soboku 素朴 vervat zit die “ongekunsteldheid” en “rustieke eenvoud” 

betekent.
214

  

Furusato wekte de herinnering op aan de streek waar iemand als kind was opgegroeid 

en waar de herinneringen aan iemands kindertijd het sterkst waren. Het landschapsbeeld dat 

bij furusato werd opgeroepen bevatte dichtbeboste bergen, velden die van elkaar gescheiden 

werden door een kronkelende rivier en een groep huizen met strodaken. Dit rustieke 

landelijke decor symboliseerde ook  de furusato voor degenen die in de grote steden 

opgegroeid waren.
215

 Furusato-regio’s werden in Christine Yano’s woorden gedefinieerd als: 

 

“1) it is peaceful and quiet; 2) it has many beautiful natural features; 3) it is a place where 

one can hear, see, and smell nature (e.g., the sound of cicadas, the color green, the fragrance 

of flowers); 4) the food is especially good (and there are often specific references to the 

freshness of the harvest); 5) there are onsen (hot springs); 6) there are matsuri (festivals); 7) 

there are rice paddies, evocative of Japan’s agrarian, rice-based past; 8) one’s childhood there 

was blissful; 9) one’s parents are there, especially one’s mother.”
216

 

 

Voor zij wiens kindertijd zich voor de Tweede Wereldoorlog afspeelde, symboliseerde 

het platteland de “roots”. Het roept gevoelens van nostalgie op naar hun geboortestreek, naar 

een zekere schoonheid en puurheid die geassocieerd wordt met de kindertijd vóór deze oorlog, 

vaak gecombineerd met een zekere liefde en trots voor de Japanse natie. Dit gevoel en beeld 

werden bewaard in het kyōdo gangu. Waar omocha als algemene term verwijst naar spel, 

amusement en speelgoed, werd de term kyōdo gangu gecreëerd als tegenhanger van westers 

modern speelgoed. De essentie van het traditionele Japanse speelgoed is het exacte 

omgekeerde van het moderne, massaal geproduceerde, mechanische speelgoed uit industriële 

materialen zoals tin, rubber, celluloid en plastic dat sinds de Meiji-periode overal ter wereld 

de markt wist in te nemen. Het Japanse speelgoed wordt dan ook geassocieerd met het woord 

“traditioneel” en het westerse speelgoed met “modern”, maar in werkelijkheid was in de 

Japanse winkels ook een arsenaal aan modern Japans speelgoed te vinden, veel meer dan 

traditioneel speelgoed. Daarnaast bestaat er ook zoiets als westers traditioneel speelgoed en is 

het Japanse speelgoed dat in de rest van de wereld verkocht wordt in de eerste plaats bedoeld 

voor die buitenlandse markt en bevat het niets “Japans” buiten het feit dat het “Made in Japan” 

was. Waar de grens tussen “traditioneel” en “modern” zich precies situeert, ligt niet vast. 

Sommigen leggen deze grens aan het einde van de Meiji-periode, wanneer het “westerse” 

concept van industrieel geproduceerd speelgoed de spelwereld van kinderen begon te 
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domineren. Anderen laten de traditionele periode doorlopen tot de jaren 1930, wanneer het 

kyōdo gangu de functie van het actieve spelen verloren had en de productie en verkoop van 

dit speelgoed bleef dalen. Dit gebeurde ondanks de inspanningen van de regering om het 

nationalisme ook via patriottisch “Japans” speelgoed bij de mensen in te prenten. Vanaf de 

jaren 1950 beleefde dit speelgoed echter een renaissance dankzij de volkskunstbewegingen en 

de ontwikkeling van toerisme. Dit “nieuwe” traditioneel speelgoed  incorporeerde aan de ene 

kant de typisch Japanse en regionale karakteristieken van het traditionele speelgoed, maar het 

merendeel was aan de andere kant zijn praktische waarde als speelgoed voor het kind verloren 

en werd nu door volwassenen geapprecieerd als esthetisch object, als een item van een 

collectie of als souvenir van een rondreis.
217

 

Het proces waarbij de Japanse “retro boom” het verleden herschept uit angst om haar 

culturele identiteit te verliezen wordt furusato zukuri 故郷作り genoemd, het creëren van 

furusato. Furusato zukuri is in essentie een politiek proces dat Japanse cultuur als een 

“collectief construct” en een gedeeld systeem van symbolen, gewoonten en geloof 

profileert.
218

 William W. Kelly wijst echter op de gevaren van de creaties van furusato en 

nostalgie:  

 

“Nostalgia denies the past in its own way. As Anthony Brandt observed, its thrust is “less to 

preserve the past than to restore it, to bring it back in its original state, as if nothing had 

happened in the interim”. The past is frozen history, not living presence. Nostalgia’s dangers 

are as much that it misrepresents the present as that is misrepresents the past.”
219

  

 

Tegen het eind van de jaren 1960 werd het nostalgische beeld van het platteland 

aanbeden door de Japanse culturele en maatschappelijke organen en werd het gecultiveerd 

door verschillende reisposters, toeristische geplande reizen en tv-specials.
220

 Omwille van de 

massale marketing rond furusato, werd het concept gedecontextualiseerd. Het rustieke 

landschap dat erbij wordt opgeroepen wordt niet vastgepind aan een specifieke plaats zodat 

uiteindelijk elke landelijke locatie als symbool kan dienen voor iemands furusato, ook voor 

diegenen die in de steden opgroeiden. Zo wordt furusato in de slogans van reisbureaus 

veralgemeend tot het hele Japanse land: watakushi no furusato, watakushi no Nippon 私の故

郷、私の日本  (“Mijn furusato, mijn Japan”).  Naast de reisindustrie gebruiken ook 

warenhuizen en marketingstrategieën de populariteit van furusato bij de verkoop van boeken, 
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reisgidsen en postkaarten die iedereen kon bestellen, ook wanneer men nog nooit de 

desbetreffende regio bezocht had. Zo richtte het warenhuis Mitsukoshi zich op oudere klanten 

die al langer een voorliefde hadden voor traditionele Japanse items, werden jaarlijks enkele 

promotiecampagnes gehouden voor regionale ambachtsproducten en werden jaarlijks 

tentoonstellingen gehouden. 
221

 De verkoop van kokeshi in warenhuizen en kleinere winkels 

over heel Japan, niet alleen in de Tōhoku-regio, was in dit opzicht ook een popularisering van 

de “furusato-hype”. 

Niet enkel in Japan werd de heropleving van traditionele publieke festiviteiten en 

rituelen een trend. Vanaf de jaren 1970 werden in verschillende hoeken van de wereld nieuwe 

tradities gecreëerd en leefden oude gebruiken op tegen de achtergrond van een voorspoedige 

economie.
222

 

 

5.3.4. Amerikaanse en Japanse poppen 

Naast de kokeshi bestond een heel scala aan populaire poppen. Onder de Japanse 

meisjes volgden verschillende poppentrends elkaar snel op. In 1954 werden de van oorsprong 

Amerikaanse melkdrinkende poppen in Japan geïntroduceerd onder de naam 

mirukunominingyō ミルク飲み人形 (Figuur 47) en deze werden een gigantische hit. Het feit 

dat de poppen realistisch melk dronken, plasten en huilden, wakkerde het moederinstinct van 

de meisjes aan en leerde hen enkele basisbeginselen van opvoeden.  Ook de mogelijkheid om 

de kleren van de pop te veranderen, droeg bij aan het plezier dat de meisjes beleefden en aan 

de rage. In 1957 verschoof de trend naar poppen met krullen in zachte vinylkledij, kāruningyō 

カール人形 (Figuur 48). Het haar van deze poppen was tegen vele handelingen bestand en 

kon op een makkelijke manier gekruld worden, wat de poppen perfect maakte voor meisjes 

die kapper wensten te spelen. De poppen werden zo populair dat op één dag zo’n 24.000 stuks 

verkocht werden in Tōkyō’s Nihonbashi. Met de hoge kwaliteit van de poppen steeg ook de 

prijs, wat op kritiek stootte. Een pop die tussen de 1000 en 3000 yen kostte, vonden Japanse 

vrouwen en moeders te extravagant. In hun opinie moest speelgoed voor iedereen betaalbaar 

zijn.
223

 

Na deze poppen werd in de jaren 1960 ook de eerder aangehaalde pop dakko chan 

(Figuur 26) populair. Een dakko chan kostte slechts 180 yen en werd een hype onder tieners. 

In 1962 werd een pop op de markt gebracht die een mechanisme bevatte dat ervoor zorgde dat 
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de pop kleine waggelende stappen zette, de hokō ningyō 歩行人形 (Figuur 49). In 1966 

werden voor het eerst batterijen in deze poppen geïnstalleerd waardoor ze met een eenvoudige 

druk op de knop wankelend vooruit stapten zoals de jidōhokō ningyō Rirī chan 自動歩行人形

リリーちゃん in Figuur 50. Omwille van de vele defecten werd de pop echter na slechts één 

jaar uit de rekken gehaald. Nog andere poppen die op de Japanse markt geïntroduceerd 

werden, waren de nakiwarainingyō 泣き笑い人形 die, zoals de naam verraadt, huilden en 

lachten. Er waren ook pratende poppen en de Amerikaanse fashion dolls wiens kledij 

gewisseld kon worden, met als bekendste voorbeeld Mattels Barbie. Met als doelpubliek de 

10-jarige schoolmeisjes werd Barbie eerst een grote hype in Amerika. Rond 1960 werd ze in 

Japan geïntroduceerd. Een handelscoöperatie tussen Japan en de Verenigde Staten verzorgde 

de productie van Barbie voor de Japanse markt. In het begin was het nog zo dat de kledij voor 

de poppen omwille van de lagere lonen in Japan geproduceerd werd en naar de Verenigde 

Staten werd verscheept om uiteindelijk als Amerikaans importproduct opnieuw op de Japanse 

markt te verschijnen. Vanaf ongeveer 1964 werd de productie voor de Japanse markt volledig 

in Japan uitgevoerd.
224

 

De Barbiepoppen werden voor om en bij de 1000 yen verkocht, maar samen met 

enkele sets kledij, meubelen, een huis, een auto en extra personages zoals Barbies jongere zus 

Skipper, haar vriend Ken en andere vrienden en vriendinnen, werd het kostenplaatje erg hoog. 

Na slechts één jaar overstegen de omzet en populariteit al die van de mirukunominingyō. De 

populariteit van deze poppen en hun accessoires steunt ook op een soort verzamelkoorts, de 

wil om alle bedenkbare extra’s van de pop te bezitten.
225

 Vóór Barbie waren de meeste 

poppen baby’s of kinderen. Speelgoedmakers geloofden dat meisjes met deze poppen 

speelden om zich in de rol van moeder in te leven. Bij Barbie verliep het speelproces anders. 

Ca. 1960 hadden vele poppen het vermogen te drinken, te plassen, te wandelen of te kruipen, 

maar Barbie had een capaciteit die geen enkele andere pop bezat: haar fotomodelfiguur. De 

pop werd een rolmodel en inspiratiebron voor jonge meisjes.
226

 

In de slipstream van aankleedbare fashion dolls werd een eigen Japanse variant op de 

markt gebracht genaamd Scarlett スカーレット (Figuur 51). Scarlett heeft dezelfde vorm als 

de Amerikaanse Barbie, beoogt hetzelfde doelpubliek van 10-jarigen en heeft ook tientallen 

soorten outfits. In 1967 werden naast Scarlett ook andere poppen geïntroduceerd met meer 

Japanse gezichtskenmerken en Japanse namen, zoals Yumi chan en Hitomi chan. In 1974 
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werd de markt gedomineerd door de Japanse dress-up pop Rika chan リカちゃん (Figuur 52). 

Rika chan kreeg net zoals Barbie een volledige entourage en een arsenaal aan accessoires en 

kledij. De Japanse meisjes voelden zich tot Rika chan aangetrokken omwille van haar 

schattige kleine gezicht en het gedetailleerde achtergrondverhaal dat de makers voor haar 

ontwikkeld hadden. Zo was Rika chans volledige naam Rika Kayama, verjaarde ze op 3 mei, 

was ze elf jaar oud en ging ze naar de Shirakaba Gakuen lagere school. Haar vader Pierre was 

een Franse muzikant en haar moeder Orie een Japanse modeontwerpster. Haar favoriete 

boeken waren Anne of Green Gables en A Little Princess, twee klassiekers onder Japanse 

meisjes uit het begin van de twintigste eeuw, en ze was gek van de Doraemon ドラえもん 

strips. Over de jaren veranderden Rika chans hobby’s en interesses en in 2001 werd een 

volwassen, zwangere versie van Rika chan op de markt gebracht.
227

 

De poppen op de Japanse markt werden realistischer en de meesten onder hen waren 

blond en hadden het figuur van een fotomodel. De zwartharige Japanse poppen waar de 

meisjes ooit vertrouwd mee waren, verdwenen in stijgende mate uit de winkelrekken. Ook dit 

kon op kritiek rekenen die via lezersbrieven in de Asahi Shimbun geuit werd. Enkele 

voorbeelden waren: “Waarom zijn er in Japan geen poppen die de gewoonten, de cultuur en 

het uiterlijk van de Japanse meisjes zelf weerspiegelen?” en “In de Verenigde Staten zijn er 

toch ook schattige poppen met een zwarte huid voor zwarte kinderen?” Hiertegenover stonden 

de argumenten van de producenten die meenden dat de vraag naar Japans ogende poppen 

verminderd was. De poppen die uit het buitenland afkomstig waren, oefenden een sterkere 

aantrekkingskracht uit op de jonge Japanse meisjes en de jongedames zouden op deze manier 

de moderniserende en internationaliserende kant van de Japanse maatschappij symboliseren. 

In de jaren 1960 en 1970 behoorde Japan immers tot de economische top. In 1975 werden, als 

tegenhanger voor de bijvoorbeeld melkdrinkende poppen voor jonge meisjes, antique dolls 

(Figuur 53) op de markt gebracht voor iets oudere meisjes. Deze klassieke, van oorsprong 

westerse poppen voor volwassenen werden geproduceerd met een grote variatie aan uiterlijke 

kenmerken en haarkleuren, wat ze een internationaal karakter gaf.
228

 

 

5.4. Conclusie 

Na de oorlog en vooral in de jaren 1960 en 1970 werden Japanse poppen realistischer. 

Amerikaanse poppen bleven hun weg vinden naar de Japanse markt en ontketenden er hype 

na hype zodat in de loop van de jaren 1960 verschillende Japanse poppenvarianten op de 
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markt werden gebracht. Naast deze internationaliserende en verwesterende ontwikkeling viel 

ook een revival van traditioneel speelgoed op te merken. Tijdens de bezetting hadden kokeshi 

en ander speelgoed als souvenir gediend voor de Amerikaanse soldaten die naar huis 

terugkeerden en na de bezetting groeide het verzamelen van het traditionele speelgoed uit tot 

een hobby. Dit zorgde voor een uitbreiding van de productie van kokeshi tot buiten de 

oorspronkelijke Tōhoku-regio, dit verbeterde productietechnieken om te kunnen voldoen aan 

de stijgende vraag en zorgde vooral voor de nationale en internationale bekendheid van het 

product. Ook ander regiospecifiek speelgoed kende een heuse revival. Van oorsprong 

ceremonieel speelgoed zoals daruma en inuhariko werd gezien als verzamelobject, werd 

louter decoratief in de naoorlogse huizen opgesteld en werd op tentoonstellingen uitgestald 

aangezien de functie als werkelijk speelgoed verloren was. Traditionele spelen zoals otedama 

en karuta beleefden daarnaast een heuse revival en werden actief voortgezet in clubs en 

wedstrijden.  

Kinderen waren uitgekeken op het mechanisch speelgoed en bij de oudere generatie, 

nu ouders en grootouders van kinderen die het doelpubliek uitmaken van speelgoed, riep dit 

speelgoed een zekere nostalgie op. De jaren 1960 en 1970 werden gekenmerkt door een 

algemene “retro boom”, een hernieuwde interesse voor de Japanse traditie en een fascinatie 

voor furusato, “thuis”. Het landelijke, rustieke Japan werd als het enige echte Japan 

beschouwd en plattelandsambachten en -reizen werden gepromoot. De toenemende 

urbanisatie en verwestering zorgde voor het heropflakkeren van het verlangen naar de “goede 

oude tijd”. 
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III. Algemeen besluit 

 

De zoektocht naar indicaties in het Japanse speelgoed die de naoorlogse socio-

culturele en economische veranderingen en de verplichtingen en keuzes van het land in de 

context van verwestering en het behouden van de eigen Japanse traditie symboliseerden, 

bracht volgende resultaten op. 

Na een periode van zelfverheerlijking in de militaristische nationalistische jaren 1930 

en 1940, werden tijdens de bezetting van Japan alle naar nationalisme neigende 

aangelegenheden verboden. De Amerikanen regeerden als een quasikoloniaal regime over 

Japan en het land had tijdens de bezettingsperiode geen soevereiniteit en quasi geen 

diplomatieke relaties met de buitenwereld. De bezetters hadden het laatste oordeel over alle 

nationale en internationale aangelegenheden, alsook over de speelgoedindustrie. Het patroon 

van de Amerikaanse vlag werd vaak in het  speelgoed geïncorporeerd en producten moesten 

de markering “Made in Occupied Japan” dragen. Het speelgoed werd in deze mate gebruikt 

om de bezetting te bevestigen.  

Van een hervatting van officiële handel was nog geen sprake, maar de export van 

Japans speelgoed naar de Verenigde Staten opende weliswaar de weg voor de naoorlogse 

speelgoedhandel en betekende een stimulans voor de speelgoedindustrie. Japans speelgoed 

won aan populariteit in de Verenigde Staten. Redenen hiervoor zijn te vinden in het feit dat  

Amerikaanse soldaten dit speelgoed als souvenir naar hun thuisland meenamen na hun 

dienstjaren, dat in de Verenigde Staten nalatig werd omgesprongen met de speelgoedindustrie 

waardoor een tekort aan speelgoed dreigde en dat het exotische karakter dat het Japanse 

speelgoed in zich droeg de Amerikanen aantrok. Deze stimulus van de Amerikaanse bezetters 

en de mogelijkheid de industrietakken die tijdens de oorlog verwaarloosd werden te laten 

heropleven, zorgde voor een heuse bloei in de Japanse speelgoedindustrie. 

De Japanse media waren tijdens de bezetting onderhevig aan de censuur van het 

bezettingsregime. Het traditionele nationalistische gedachtegoed werd verboden en in de 

plaats moedigden de bezetters moderne democratische ideeën en ontspanning aan. Moderne 

sporten werden als vorm van propaganda opgenomen in het speelgoed en door ouders en 

kinderen er op deze manier mee in contact te brengen, wonnen ze gaandeweg aan populariteit. 

Japanners stonden niet volledig afkerig tegenover de vernieuwingen die de 

Amerikaanse bezetters brachten. De oorlog wenste men zo snel mogelijk te vergeten en de 

luxe van de Amerikaanse soldaten wenste men voor zichzelf. Dit resulteerde in voornamelijk 
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vrolijke en luchtige thema’s zoals ‘dieren’, ‘het circus’ en ‘sportactiviteiten’ en Amerikaans 

geïnspireerde thema’s zoals ‘populaire Amerikaanse sporten’, ‘cowboys en Indianen’, 

‘Disney’ en ‘Hollywood’. Japanse kinderen waren in vele opzichten gefascineerd door de 

voorwerpen die de bezetters naar Japan meebrachten en beschouwden de aanwezigheid van 

de Amerikanen als aanvaardbaar en normaal. Het speelgoed uit deze periode reflecteerde 

naast de Amerikaanse controle in grote mate de bewondering van de Japanners voor de 

toenmalige Amerikaanse cultuur. 

Wanneer Japan haar onafhankelijkheid terugwon, werd aanvankelijk het verwesterende 

pad aangehouden en werd alle aandacht besteed aan het uitbouwen van de Japanse industrie. 

Na de bezetting bleven de vrolijke thema’s in grote mate vertegenwoordigd in zogenaamde 

“Happy Toys”. Het land was heropgebouwd, de Japanse economie bloeide op en het daaruit 

voortspruitende optimisme was ook op te merken in het kleurrijke, geanimeerde speelgoed dat 

kinderen te zien kregen. Daarnaast werd de overname van Amerikaanse thema’s voortgezet. 

Zo vonden in de jaren 1950 populaire Amerikaanse figuren zoals Popeye en Mickey Mouse 

hun weg naar Japan. De band met de Verenigde Staten bleef onderhouden door enerzijds het 

militaire Veiligheidsverdrag en anderzijds de samenwerking tussen Japanse en Amerikaanse 

bedrijven. Deze overeenkomsten betekenden de doorbraak van Japan op de internationale 

speelgoedmarkt en een stimulans voor de industrie.  

Dat de Japanners ook “slechte” gewoonten van de Amerikanen overnamen en behielden, 

wordt bevestigd door het beeld van zwarte medemensen dat ook in het speelgoed werd 

aangetroffen. In de Amerikaanse cultuur werden  zwarten als clowns en wilden afgebeeld en 

aangezien de Japanners als verslagen en bezet volk zich niet inferieur dienden te voelen 

tegenover dit beeld dat van zwarten werd opgehangen, werd het vrij gemakkelijk geadopteerd. 

Hoewel in dit speelgoed een vervaging en versmelting lijkt op te treden tussen de 

Japanse en Amerikaanse opvattingen die het voorwerp bevat, werden vanaf de jaren 1950 en 

1960 inspanningen geleverd om “Japans” en “westers” speelgoed duidelijk van elkaar te 

onderscheiden. De jaren 1960 werden immers gekenmerkt door verschillende Japanse 

verwezenlijkingen en vernieuwingen. De realisering van de shinkansen-trein en de organisatie 

van de Olympische Spelen in 1964 symboliseerden de overgang van het oude naar het nieuwe 

Japan en betekenden een bevestiging van de herrijzenis van Japan. Japan werd opnieuw 

opgenomen in de wereldorde en op deze manier geherinternationaliseerd. Tegelijkertijd was 

met de groei van de economie het Japanse zelfvertrouwen opgekrikt en de wil om zich af te 

zetten van het Westen opgekomen. Traditionele nationale symbolen kregen een nieuwe 

invulling en in de zogenaamde zelfdefiniërende theorieën, Nihonjinron, werd Japan als een 
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uniek, homo-etnisch land voorgesteld, een theorie die ook in het Westen enige aandacht kreeg. 

Er werd gestreefd naar een duidelijk onderscheid tussen producten van Japanse makelij en 

niet-Japanse producten. De Japanse verwoording op speelgoedstukken kan opgevat worden 

als een beklemtoning van het “Japans” zijn van het speelgoedartikel. Dit was zeker het geval 

bij speelgoedvoorwerpen van de eerste doorbraken op Japans animatievlak, Astro Boy en 

Tetsujin 28. 

In de jaren 1960 en 1970 bleven Amerikaanse trends in die mate hun weg vinden naar 

de Japanse markt dat er verschillende Japanse varianten op de markt werden gebracht van 

onder andere oorspronkelijk Amerikaanse poppenontwerpen. Tegenover deze  verwesterende 

en internationaliserende ontwikkeling stond de revival van traditioneel Japans speelgoed. Dit 

speelgoed had tijdens de bezetting als souvenir gediend voor de Amerikaanse soldaten en 

groeide na de bezetting uit tot het onderwerp van een grote verzamelhype. De productie van 

regionale specialiteiten op het vlak van speelgoed werd uitgebreid tot buiten de 

oorspronkelijke regio, verbeterde productietechnieken hielpen te voldoen aan de stijgende 

vraag en de producten zelf genoten nationale en internationale bekendheid. Van oorsprong 

ceremonieel speelgoed zoals daruma en inuhariko werd gezien als verzamelobject en werd, 

aangezien het zijn functie als speelgoed verloren had, ter bewondering opgesteld in 

huishoudens en op tentoonstellingen. Daarnaast beleefden traditionele spelen zoals otedama 

en karuta een heuse revival en werden ze actief voortgezet in clubs en wedstrijden.  

De populariteit van dergelijke traditionele spelen onder kinderen werd verklaard door 

de opvatting dat deze kinderen uitgekeken waren op het mechanisch speelgoed en bij de 

oudere generatie, nu ouders en grootouders, riep dit speelgoed een zekere nostalgie op. De 

jaren 1960 en 1970 werden gekenmerkt door een algemene “retro boom”, een hernieuwde 

interesse voor de Japanse traditie en een fascinatie met furusato, “thuis”. Het landelijke, 

rustieke Japan werd als het enige echte Japan beschouwd en plattelandsambachten en –reizen 

werden gestimuleerd. 

De co-existentie van populair “Japans” en “westers” speelgoed na de bezetting 

symboliseert het dubieuze karakter van de Japanse samenleving die een combinatie was van 

het moderne en het technologische enerzijds en het zoeken naar en de wens tot het bewaren 

van de eigen Japanse identiteit en traditie anderzijds. De twee sluiten elkaar niet uit en hebben 

elkaar in zekere zin nodig om zich van de ander af te zetten. Verwestering en traditie leven op 

deze manier in harmonieuze strijd in het onafhankelijke Japan. 
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Figuur 24: “Happy Hippo”  

 

 

Figuur 25 “Pango-Pango African Dancer” 

 



100 

 

Figuur 26 

 

 

Figuur 27 

 



101 

 

Figuur 28 

 

Figuur 29 

 

Figuur 30 

 



102 

 

Figuur 31.1 

 

Figuur 31.2 

 

Figuur 31.3 

 

 



103 

 

Figuur 32 

 

Figuur 33.1 

 

Figuur 33.2  

 



104 

 

       Figuur 34      Figuur 35 

  

Figuur 36 bēgoma ベーゴマ 

 



105 

 

Figuur 37 kendama けん玉 

 

Figuur 38 otedama お手玉 

 

Figuur 39 bīdama ビー玉 

 

 



106 

 

Figuur 40 menko メンコ 

 

Figuur 41 ohajiki おはじき 

 

Figuur 42 

 

       



107 

 

Figuur 43 daruma だるま               Figuur 44 hime daruma 姫だるま 

   

              

Figuur 45 inu hariko 犬張子         Figuur 46 

  

 

 



108 

 

Figuur 47 mirukunominingyō ミルク飲み人形 

 

 

Figuur 48 kāruningyō カール人形 

 

 



109 
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Figuur 52 Rika chan リカちゃん 
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VIII. Japanse samenvatting  

日本の 1945-1980の社会的、文化的、経済的な変化の鏡のようなおもちゃ（要約） 

 

おもちゃは時代を映す。世界中にあり、おもちゃは地方や政治や経済や文化

や社会などの背景によって異なる。それぞれの人種や民族を表しており、おもちゃ

は文化的な富の測定で、同時に人間の多様性と普遍性を強調している。おもちゃを

持ち遊びながら、子供達は成人の活動と生活を模倣する。ヨハン·ホイジンガの“ホ

モルーデンス”の中に遊びと文化の間のリンクが明らかにされている。遊びによっ

てコミュニティは自分の生活や世界の解釈を表す。幼児にとっておもちゃは幼児期

の文化と成人の世界の接続で、玩具プレイは周りの世界を理解するための重要な活

動である。この研究の目的は多種の日本の 1945-1980 の玩具を並べ、日本の戦後の

社会や文化や経済などの歴史について言及することです。このように日本の戦後の

変化と不断の道について述べるつもりです。 

 

1945 年の第二次世界大戦の終わりに伴い、ダグラス·マッカーサー元帥とアメ

リカの占領軍は日本の地方に着いた。日本に到着した時、占領軍は重爆撃や燃焼に

破壊されてインフレが増加して食品の供給がなかった多くの都市や工場を目の当た

りにした。「非武装と民主化」の目的で米占領軍は日本の再建を始めた。重要な政

治的、経済的な決断は占領軍によって行われた。そして玩具工業の再建もアメリカ

当局の課題であった。Figuur 1 と Figuur 4.1 のようなおもちゃは現具工業のアメリ

カの監督下で作られた。英語で「Made In Occupied Japan」というマークを持た

ないおもちゃは売られないことが決められた。加えて占領下のおもちゃは度々アメ

リカの国旗の柄を使っていた。戦後の玩具生産は海外向けのスタートだった。占領

時に日本の玩具が戦勝国アメリカの家庭のために生産されたことがあった。国産玩

具は占領地から帰国する兵士のためのお土産としてアメリカの家庭に届き、またア

メリカから輸入された食品や衣服のための見返り物資の一つとして海を渡っていた。

さらに、アメリカ本国で戦争が原因で玩具生産が低下しており、アメリカの子供達

はおもちゃに飢えていると言われていた。戦後の玩具貿易の道はこのような背景に

よって開かれたのである。 
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占領時に、日本のメディアは占領軍の検閲の対象となった。占領統治を批判

するのは禁止された。メディアの検閲に加えて、日本の伝統武術も禁止された。そ

の代わりに占領軍は野球のような近代的なスポーツに参加するのを奨励したのであ

る。この Figuur 4.1 の新聞に描かれた野球と競馬の写真はこのようにプロパガンダ

の製品と見なすことができる。親と子にこれらのスポーツをテーマにしたおもちゃ

と接触させると、人気が増加するのである。 

1950 年代からの玩具の大部分の特徴は、動物やサーカスの光景やスポーツの

ようなテーマを持つおもちゃであった。日本人はできるだけ早く戦争と終末のよう

な壊滅的な現状を忘れ、アメリカの兵士が持っていたような豪華な未来へ向かうこ

とを欲した。日本の子供たちは、占領が日本にもたらしたものに魅了され、アメリ

カ人の存在を通常の事のように受け入れた。おもちゃはアメリカのコントロールだ

けでなく、日本人がアメリカの文化であるカウボーイやインディアン、ディズニー、

ハリウッド、人気があるスポーツなどに魅了されていたことも反映している。 

1952 年の 4 月 28 日にサンフランシスコ講和条約が発効され、日本の主権回復

が決められたが、日本が主権国を持ちながらも占領期の二つの主要な傾向は継続さ

れた。第一に、日本経済が好景気へ向かって都市もほとんど再建されたことに伴い、

日本の楽観度が増加し、サーカスや動物、他の色鮮やかなシーンの"ハッピートイズ

"のブームがあった。第二に、日本はアメリカとの緊密な関係を保った。安全保障条

約が政治的、軍事的な関係を保つことの他に、戦後日本企業と米国企業も提携した。

日本の玩具企業にとってこの提携の生産品は国際玩具市場への突破であった。

Figuur 13.1 のミッキーマウスはこの提携時の動向を示す。Figuur 13.1 のおもちゃ

は日本の Toplay Ltd という会社で作られ、LINEMAR というディストリビューション

会社経由でアメリカの Marx Toys という会社によってアメリカの玩具市場に渡った。 

1950 年代のおもちゃは、アメリカから輸入したポパイやミッキーマウスなど

のアメリカで盛んなキャラクターのテーマだけではなく、日本人は 1950 年代にはア

メリカ人が黒人に関して持つ見解も取り上げ続けた。Figuur 19 で示されているピエ

ロ、“Black Skating Chef”はアメリカの文化と文学によってピエロが野蛮な人と

して広まった画像を採用した。日本でこの画像があっさり採用された要因は、日本

が占領下の敗戦国だったので、このイメージに対して劣るという感情を持つ必要は

なかったからであった。 



117 

 

1960 年代には Figuur 31.1 と Figuur 32 のようなプラットフォームを使うお

もちゃが多かった。鉄腕アトムや鉄人 28 号は、日本のアニメーションフィールドの

最初の主要なブレークスルーであった。この二つの傾向は戦後の日本の代表的なも

のである。著者の戦争体験は一方で技術と科学についての倫理的な問題、一方で平

和の普遍的なテーマに映されている。鉄腕アトムは戦うことを拒否して、鉄人は平

和を維持するために作られた。加えて、女性の漫画も戦後の時代を映した。例えば、

サザエさんという漫画にはその時代の社会問題が多く含まれている。1946 年頃には

代用食、ブラックマーケット、民主化、戦争のヴェテランなどについての話があり、

1970年代にはインフレ、汚染、主婦の非常勤、年金などの社会問題が出ていた。 

1960 年代はまた、実績と技術革新に特徴づけられていた。1964 年は、新幹線

の開口と特にオリンピックの誘致によって、古い日本から新しい日本への移行を象

徴する年と言われていた。日本はこのように国が復活したことを証明した。これは

一方で、日本が再び世界で受け入れられ、一方で、天皇と国旗のような伝統的な国

家のシンボルが新しい意味を持った。一方で“再国際化”、一方で“再国有化” 

の年代であった。経済の成長とともに日本の自信と本国と西洋を見分ける意欲が増

加した。“日本人論”と呼ばれる自己定義の理論において日本の提案されているイ

メージは、日本人を均一な集団として捕らえ、日本がユニークな独自性を持つ国と

いうものである。欧米でも、日本の経済的成功を説明するためにこれらの理論は信

憑性があった。この年代から日本人は日本製の製品と日本以外の製品を区別する努

力を始めた。Figuur 31.1 の鉄腕アトムと Figuur 32 の鉄人 28 号と Figuur 33.1 の

新幹線のプラットフォームに使われている日本語の文字は、おもちゃの"日本性"を

強調していると解釈することができる。 

 1960 年代、および 1970 年代には、アメリカ製の玩具品は日本市場に輸入され

続けていた。ミルク飲み人形、カール人形、歩行人形、泣き笑い人形、ファッショ

ンドールなどが挙げられる。その上、日本ではアメリカ製の人形などのコピーとバ

リアントが生産され始めた。例えば、アメリカのバービーは 1967 年の日本のスカー

レットというドールと 1974 年のリカちゃんというファッションドールに影響を与え

た。このファッションドールのほとんどは金髪で背が高く西洋人に似ていたので、

朝日新聞に出された投書にはこのドールを批判する投書が多かった。それに対して
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生産者の意見にもあるように、日本人の女の子が好んだ人形はこの外国から来たド

ールであった。日本の社会にはこのように西欧化の動向が認められ続けている。 

 西欧化と国際化の動向に対して日本の伝統的な玩具の復活があった。占領時、

日本のこけしのような伝統的な玩具はアメリカの兵士のお土産として存在し、占領

後は本国で盛んなコレクターズアイテムの役割を果たして来た。占領後、需要が高

まり、伝統玩具の生産は元の生産の地域を出て全国に広がったことで生産テクニッ

クが上がり、製品は国内および国外で名声を集めてきた。 

伝統玩具が盛んな理由は、子供たちが機械的なおもちゃに飽き、玩具がター

ゲットオーディエンスの子供達の両親や祖父母の郷愁を誘起するためであった。

1960 年代と 1970 年代は、全体的な"レトロブーム"と日本の伝統の新たな関心と故郷

の魅力に特徴付けられた。野趣と農村の日本は唯一無二の日本と見られ、地方の工

芸品と地方への旅行が促進された。都市化と西欧化の増加は“古き良き時代”への

欲求を誘起した。 

だるまや犬張子などという縁起物は遊び機能を失っていたため、コレクター

ズアイテムとして見られ、家庭や展示会で賞賛するために調製されてきた。加えて、

お手玉やカルタなどのような伝統的なゲームは大きな復活があり、積極的にクラブ

やコンテストで遊び続けられていた。 

1960 年からこけしのコレクション趣味は盛んになり、製作数も上昇した。こ

けしの景気は“全盛期”を迎えると言われていた。そして、近代的な造型美を目指

す Figuur 46 の「創作こけし」も登場した。Figuur 34 の津軽形こけしは創作こけし

のようなくびれを持ち、斬新さと伝統を結び付けており、「近代こけし」とも呼ば

れる。 

  

 戦後の日本の変化と不断を映し出すおもちゃは、1945-1980 の西欧化と近代化

の中にありながらも独自の日本の伝統を維持しようとする葛藤を表しているようで

ある。占領時、日本の軍国主義と民族主義の 1930 年代と 1940 年代の後、占領軍は

日本に自己のデバリュエーションを押し付けた。民族主義と軍国主義を禁止した。

おもちゃは占領を確認するために使用されていた。日本経済に刺激を与えたお陰で、

アメリカは戦後日本の玩具業界のブームを生み出した。民族主義イデオロギーの代

わりに現代の民主的なアイデアやリラクゼーションを奨励した。おもちゃもこうい
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ったプロパガンダを含み、その動きに貢献していた。日本は、アメリカがもたらし

たイノベーションが完全に気に入らなかったわけではなかった。この時期のおもち

ゃはアメリカ人のコントロールと日本人を反映していた。日本が独立性を取り戻し

た時、西洋との関係が消失しなかった。戦後の主な目的は西洋の手伝いによって日

本の産業発展に力を入れることであった。経済の楽観主義のお陰で、戦後のおもち

ゃにもアメリカ製や幸せなテーマが多かった。1950 年代、1960 年代から“日本製”

と“西洋製”のおもちゃを明確に区別することにも力を入れてきた。実績と技術革

新のお陰で日本の自覚が再発見された。1960 年代と 1970 年代の再国際化の継続は人

形のようなアメリカのおもちゃの輸入によって示され、再国有化の継続は伝統と田

舎の再評価や日本の伝統的な玩具の復活や様々なクラブと展示会の出現に示されて

いた。 

 占領後の“日本製”と“西洋製”のおもちゃの共存は、西洋のモダニティー

や技術と日本自身のアイデンティティや伝統などを求めることが組み合わさった現

代の日本社会の奇妙な様を象徴する。この二つはお互いを必要としており、独立し

た日本にはモダニティーと伝統は和やかな戦いのように存在している。 

 


