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Inleiding
Bij het Japanse zwaard wordt alleen de snijkant thermisch gehard en blijft de rest van het zwaard in
mindere of meerdere mate zacht. Voor het thermisch harden (yaki-ire) wordt het zwaard met een
kleilaag bedekt die aan de kant van de snede dun is en aan de kant van de rug dikker. Deze kleilaag
dient als isolatie en tevens als geleiding bij het aflessen1. De grens van de dikke en de dunne laag
bepaald mede de contour van de hardingslijn of hamon. Het hele geharde deel wordt yakiba
genoemd, de witachtige grens die de hamon begrensd heet habuchi. De hamon en habuchi (yakiba)
zijn opgebouwd uit formaties van verschillende vormen van ijzer/koolstof mengkristallen (cementiet)
zoals: martensiet, austeniet, troostiet, perliet, enz. Na polijsting zijn die kristalformaties zichtbaar in
de vorm van nie en nioi. Het harden vindt plaats op een temperatuur van ten minste 800°C bij de
snede tot ongeveer 720°C bij de mune2, waarna het staal wordt afgelest in water van een bepaalde
temperatuur3. De snede is na harding glashard. Na het harden wordt het staal weer tot ca. 160°C
verhit en dan afgekoeld. Dit ontlaten (yaki-modoshi) vermindert de spanning in het staal bij de snede
doordat het deels de grote martensiet kristallieten ontbind en waarbij een mogelijk teveel aan
restausteniet omgezet wordt in martensiet4.
afb. 1 Het aanbrengen van de kleilaag voor het
harden.

afb. 2 Yaki-ire door de mukansa smid Yoshindo
Yoshihara

In dit artikel bespreek ik de bijzondere
hardingsverschijnselen die je soms kan zien
aan de basis van het zwaard, daar waar de
harding begint. Vaak start de harding bij de
ha-machi de grens van het snijdende deel
en de angel (nakago)van het zwaard en
soms begint de harding een stukje tot zelfs
enkele centimeters boven de ha-machi. Het
1

aflessen: snel afkoelen in water.
De hier genoemde hardingstemperatuur en hitteverdeling geldt alleen voor Bizen-stijl zwaarden waarbij ook
utsuri gemaakt wordt (zie afb. 7) . Voor andere stijlen gebruikt men een andere, vaak hogere,
hardingstemperatuur, bijvoorbeeld bij de Soshu-stijl wordt een beduidend hogere hardingstemperatuur
gebruikt.
3
Die watertemperatuur is een goed bewaard geheim van de zwaardsmid, er wordt wel gezegd: handwarm of
hoger, 40 - 60°C.
4
Dit uit restausteniet gevormd martensiet is nog niet ontlaten en is dus als bros bestanddeel aanwezig. Door
het staal daarna nog een keer te ontlaten wordt dit gecorrigeerd en neemt de taaiheid toe.
2
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starten van de harding een stukje boven de ha-machi noemen we yakiotoshi. Een enkele keer zie je
bij het begin van de hamon een vage, schuin oplopende wittige verkleuring of lijn, dit heet mizukage
en soms bestaat de start van de hamon uit een ongedefinieerd wolkachtig patroon dat we dan
koshiba noemen. Deze drie, niet veel voorkomende, hardingsverschijnselen worden vaak verkeerd
geïnterpreteerd. Zo wordt yakiotoshi en mizukage vaak gezien als de gevolgen van het opnieuw
harden van een zwaard dat zijn harding op een of andere wijze verloren heeft, bijvoorbeeld als
gevolg van de hitte van een brand. Koshiba wordt soms als een hardingsfout gezien.
De vraagstelling die ik hier wil beantwoorden is: wat is het doel en de oorzaak van deze drie
verschijnselen. Zijn ze gebonden aan een bepaalde manier van werken, zijn ze kenmerkend voor een
periode of school, zijn ze inderdaad kenmerk van een opnieuw gehard zwaard of een hardingsfout of
juist niet.

Over het harden van staal (yakiire)
Staal bestaat uit zachte ijzerkristallen (Fe of ferriet) en uit koolstof (C) dat zich met een gedeelte van
het ijzer verbonden heeft tot ijzercarbide. IJzercarbide, doorgaans cementiet (Fe3C) genoemd, is erg
hard. Een klein percentage (0,8%) koolstof vormt met ijzer al zoveel
cementiet dat de hele staalstructuur uit een intense mengeling van
ferriet en cementiet bestaat, dit wordt perlitisch staal genoemd.
Om staal thermisch te harden moet het verhit worden tot ten minste
60° tot 100° boven het austeniet-transformatiepunt. Dat is de
temperatuur waarop cementiet uiteenvalt in ijzer en koolstof en het
koolstof oplost in het gloeiende ijzer. Dit transformatiepunt ligt bij
staal met een koolstofgehalte van ca. 0,8% op 723°C. Bij de juiste
hardingstemperatuur wordt de structuur van het staal
getransformeerd in austeniet5. Wanneer staal bij die temperatuur
plotseling zeer sterk afgekoeld wordt (afschrikken of aflessen in water)
krijgt de koolstof niet de gelegenheid om weer tevoorschijn te komen,
het austeniet wordt onderkoeld en blijft bestaan6. Deze
tegennatuurlijke toestand blijft bij verdere afkoeling niet in stand en
verandert bij ca. 200°C abrupt in een naaldachtige harde structuur,
martensiet, waarin koolstof onder dwang is opgelost. Tijdens die
snelle afkoeling krimpt het staal aanzienlijk7. Het beginpunt van die
krimp ligt op ca. 630°C. Op het martensiet-startpunt, bij ca. 200°C, zet
het staal plotseling sterk uit, de toename van het volume door de
overgang van austeniet naar martensiet is 4,3%.
afb. 3 Ferriet is zuiver ijzer, het kristalliseert in het kubisch ruimtegecentreerd kristalsysteem. Cementiet (F3C) is een
hard en bros ijzercarbide dat een orthorhombische kristalijne structuur heeft.

5

Boven 750°C is austeniet de stabiele fase voor ongelegeerd staal, de koolstof is daarbij in vaste oplossing.
De afkoelsnelheid speelt een belangrijke rol: bij langzaam afkoelen ontstaat ferriet en cementiet in
bolvormige deeltjes. Bij wat sneller afkoelen ontstaat perliet en bij nog sneller afkoelen ontstaat uiterst fijne
perliet, ook wel troostiet genoemd (zie afb. 8, 9 en 10). Bij zeer snel afkoelen blijven de hiervoor genoemde
transformaties achterwege en “klapt het austenietkristalrooster om” in het ferrietrooster zonder dat de
koolstof de gelegenheid krijgt zich te verplaatsen of zich af te scheiden in cementietdeeltjes. Aangezien de
oplosbaarheid van koolstof in ferriet zeer gering is, ontstaat een oververzadigde oplossing van koolstof in ijzer,
gekenmerkt door grote hardheid.
7
Door verhitting is het staal uitgezet, bij afkoeling krimpt het weer.
6
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Bijna al het austeniet is dan verdwenen en omgezet in martensiet8. Er zijn ook zeer sterke inwendige
spanningen ontstaan, die het staal kunnen laten scheuren. Om die spanningen op te heffen wordt
het staal, bij voorkeur wanneer het nog
warm is, ontlaten. Daartoe wordt het
opnieuw verhit tot 160° - 180°C9 en
vervolgens weer afgekoeld. De grootste
spanningen zijn dan verdwenen zonder dat
het staal veel van zijn hardheid verloren
heeft.
afb. 4. perliet bestaat voor 88% uit -ijzer (Fe) en
voor 12% uit cementiet (F3C), het heeft en lamellaire
2-fasen structuur.

afb. 5 Austeniet ontstaan bij verhitting van ijzer dat ca. 0.008 % - 2 % koolstof bevat op een temperatuur boven 723C. Het
is een innig mengsel van ijzer en koolstof (-ijzer), de kristalvorm is kubisch vlakkengecentreerd.
afb. 6 Martensiet is de hardste maar ook meest
brosse vorm van staal. Het onstaat bij snelle
afkoeling van austeniet waardoor de koolstof
atomen in het kristal opgesloten blijven. Het
heeft een naaldachtige structuur. De
kristalstructuur is veranderd van kubisch
vlakkengecentreerd naar kubisch
ruimtegecentreerd. De volumetoename tijdens
deze transfomatie is 4,3%.

De jigane10 van Japanse zwaard is opgebouwd uit lagen staal met een verschillend koolstofgehalte,
het staal is dus heterogeen van samenstelling. Dat heeft invloed op de vorming van austeniet en
daarmee op de hataraki (hardingsverschijnsels als nie, nioi, chikei, enz.) die bij thermische harding
kunnen ontstaan. Daarbij bestaat de kern van het zwaard uit staal met een laag koolstofgehalte (het
shingane, 0,2 - 0,4%C).

8

afhankelijk van de hardingstemperatuur blijft er ca. 5 - 15% restausteniet tussen de martensietnaalden
achter.
9
Bij 180°C kan de door de harding gecreeërde hamon al vaag worden of verdwijnen.
10
jigane, het gesmede staalpakket van een Japans zwaard
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Alvorens thermisch te harden wordt er een kleilaag aangebracht die bij de rugzijde dikker is dan op
de ji en bij de ha heel dun is (zie afb. 1). Die kleilaag werkt, bij het afschrikken in water, vertragend als
hij dik is, omdat het dan werkt als isolator en versneld het afkoelen daar waar hij dun is, omdat de
dunne laag het Leidenfrost-effect11 voorkomt. De vertraging heeft als effect dat er niet alleen
martensiet kan ontstaan maar ook andere ijzer-koolstof (FeC) verbindingen, zoals perliet, troostiet,
bainiet, enz. Die verschillende FeC- kristallieten veroorzaken de verschillende activiteiten in ha en ji
(in de vorm van nie, nioi, chikei, utsuri, enz.). Door de temperatuur in het zwaard niet uniform te
maken maar te zoneren, zowel horizontaal als verticaal, kan er in de hetere delen meer en in de
koelere delen minder cementiet opgelost worden12. Het transformatiepunt van cementiet naar
austeniet is 723°C, door tot 800°C te verhitten wordt er veel cementiet opgelost maar bij 750°C
wordt er al minder cementiet opgelost. Dit heeft bij het afkoelen invloed op de nieuw gevormde FeCkristallieten. Door de hittezones en de kleilaag zal het staal zal in de ji minder hard worden dan bij de
snede, maar wel taaier en worden er in de ji andere activiteiten (hataraki) zichtbaar dan in de ha. De
kleilaag helpt in beperkte mate ook bij het controleren van de warmte in de zones van het zwaard.
afb. 7
hittezonering
zoals toegepast
door Yoshindo
Yoshihara.

afb. 8 De fases van ijzercarbide.

11

Het Leidenfrost-effect beschrijft het gevolg van gasvorming van de koelvloeistof (hier water) rond het
gloeiend hete staal. Waterdamp werkt isolerend waardoor het afschrik effect gering en ongelijkmatig is. De
dunne kleilaag voorkomt dat waterdampbellen zich aan het staal hechten en als isolator gaan werken.
12
behalve de temperatuur speelt de duur van de verhitting ook een belangrijke rol bij de grote en sterkte van
de hataraki, bij langdurige verhitting krijgen de kristallieten de kans om groter uit te groeien.

8

afb. 9 De fasen van ijzercarbide zie het
diagram van afb. 8

afb. 100 afkoelingsdiagram
van hypo-eutectiesch staal (C
< 0,83%). In de cirkels de
hardheid Vickers (600 HV =
13
54,6 HRC ). Vanaf HV 720
pakt een vijl niet meer (= HRC
60,3).
a = austeniet; f = ferriet; p=
perliet; b = bainiet; m =
martensiet.
14

snelle afkoeling (10 sec) :
austeniet  martensiet
gemiddeld (1 min):
austeniet  mengsel
trage afkoeling (3 min):
austeniet feriet/perliet

13
14

HRC: Hardheid Rockwell
Onder een snelle afkoeling verstaat men ook wel een afkoeling van ca. 200 - 400 graden Celcius per seconde.
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afb. 11 Tatsuo Inoue deed
onderzoek naar het effect
van de kleilaag bij yakiire.
Hij deed metingen aan een
staaf zilver omdat zilver
tijdens verhitten en
afkoelen niet in een andere
fase overgaat. Hierboven
het zo ontstane
afkoelingsdiagram van een
staaf zilver in relatie tot de
dikte van de kleilaag. Het
lijkt paradoxaal dat de
afkoeling tussen 800-400°C,
bij een dikkere kleilaag (0,70,9 mm) ongeveer gelijk is
aan de afkoeling zonder
kleilaag. De oorzaak
daarvoor is de
waterdampfilm die tijdens
het aflessen op het metaal
zonder kleilaag ontstaat en
een snelle afkoeling voorkomt (het Leidenfrost-effect). Een dunne kleilaag (0,1-0,3 mm) daarentegen
versnelt het proces van afkoelen omdat er op de kleilaag geen waterdampfilm ontstaat.

Zoals zichtbaar op afb. 7 wordt de rugzijde van het zwaard (de shinogi-ji) verhit tot een temperatuur
beneden de 723°C, dat betekent dat er daar geen transformatie is van cementiet naar austeniet, om
die reden zal daar ook geen harding kunnen plaatsvinden, de shinogi-ji blijft dus zacht. Maar zijn er bij
de mune dunne delen in de kleilaag of ontbreekt die daar (al dan niet met opzet), dan zal de
temperatuur op die plaatsen toch boven het transformatiepunt kunnen komen en worden daar ook
hardingsverschijnselen (nie/nioi) zichtbaar, die vormen dan muneyaki.
De dikte van het staal speelt ook een rol. Een zwaard is wigvormig, dat betekend dat het dunste deel
niet alleen sneller heet wordt maar dat het ook sneller volledig doorwarmt is. Hoe dikker het staal
des te langer het duurt voordat het staal overal dezelfde temperatuur heeft. Het omgekeerde is ook
het geval, hoe dikker het staal is des te langzamer het zal afkoelen. Voor de hardheid betekend dit
dat het staal in de kern zachter is. Voor de hataraki betekend dit, dat die naar de kern van het staal
toe minder worden15. Er spelen dus veel factoren een rol bij het ontstaan van een hamon en de
verschillende hataraki in een Japans zwaard en niet al die factoren zijn geheel onder controle van de
smid.
Mizukage ontstaat bij de grens van een hittezone. Op de tekening van afb. 7 is die zone aangegeven
door een stippellijn. Dat is, volgens Yoshindo Yoshihara, tevens de begrenzing voor het ontstaan van
utsuri bij zwaarden in Bizen-stijl. De combinatie van alle hierboven genoemde factoren spelen een
cruciale rol bij het ontstaan van hataraki, waaronder ook utsuri, mizukage en koshiba. Mizukage en
koshiba zijn dus net als utsuri, nie, nioi, chikei, inazuma, kinsuji, enz. het gevolg van het
hardingsproces en komen alleen voor als alle omstandigheden daarvoor aanwezig zijn.

15

De constructie van de meeste Japanse zwaarden bestaat uit een de kern van staal met minder koolstof (het
shingane), Het staal aan de buitenzijde (het kawagane) heeft een hoger koolstofgehalte en soms is er ook een
speciaal deel voor de snede (hagane) dat het hoogste koolstofgehalte heeft en daardoor na thermische harding
het hardste deel van het zwaard is. Bij een dergelijke samenstelling zijn de hataraki alleen aanwezig in het
kawagane en hagane omdat dat na thetmische harding uit martensiet bestaat. Het shingane heeft een te laag
koolstofgehalte om martensiet te kunnen vormen

10

afb. 12 Diagram van het
hittetransfer-coëfficiënt aan het
oppervlak van de zilveren staaf

afb. 13 Tijd-Temperatuur-Transformatie
diagram laat zien wat het effect is van de
tijd op de vorming van perliet, bainiet en
martensiet.
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afb. 14 doorsnede van een Japans zwaard. Het hardste
deel is de snijkant (Yakiba, dit omvat de hamon en
habuchi) en bestaat uit martensiet.

afb. 15 Hardheid versus koolstofgehalte. Het ideale
aandeel koolstof in het kawagane is volgens dit HRC
diagram 0,6 - 0,7%

afb. 16 de dikteverdeling van de
kleilaag voor het harden.

afb. 17 Het effect van de dikte van
de kleilaag op de vorming van
martensiet. Het zwaard in dit
voorbeeld is opgebouwd uit
shingane (kernstaal) met 0,2%
koolstof en kawagane (staal aan
de buitenzijde) met 0,65%
koolstof. De rode delen tonen de
hoeveelheid gevormd martensiet
na het afkoelen van 850°C in
water van 40°C:
A. bij een dikke laag (0,8 mm)
wordt er vrijwel geen martensiet
gevormd, alleen bij de snede, het
dunste deel, ontstaat wat

12

martensiet en vormt zich een uiterst smalle hamon.
B. bij een dunne kleilaag (0,1 mm) wordt er vrijwel overal martensiet gevormt.
C. bij een dunne laag bij de snede en een dikke laag naar de shinogi (afb. 80) ontstaat de gewenste verdeling van
martensiet en perliet. De overgangsfases van rood naar donkerblauw laten zien waar de verschillende FeCmengkristallen ontstaan die verantwoordelijk zijn voor nie, nioi en de daarvan afgeleide activiteiten als chikei, shirake,
jifu, utsuri, mizukage, koshiba, enz.

afb. 18 Het ontstaan van
martensiet en perliet
tijdens het afkoelen en de
invloed ervan op de
vorming van de sori. (het
in geel getekende stukje
zwaard is de situatie zoals
die was voor het afkoelen.
De gyaku-sori (negatievesori) ontstaat bij T=3-4 S
door krimp als gevolg van
de overgang van austeniet
naar martensiet. Bij 200°C
is dat proces voltooid en
zet het staal plotseling uit
en kan de sori gevormd
worden. Dat proces wordt
versterkt door de krimp
aan de rugzijde van het
zwaard als gevolg van het
afkoelen.
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Yakiotoshi, Mizukage en Koshiba
Yakiotoshi en Mizukage
Bij yakiotoshi begint de hamon een stukje boven de ha-machi, dat deel heeft dus geen volledige
harding. Vaak gaat dit verschijnsel samen met mizukage. Dat is een vage lichte band van harding die
vanaf het begin van de hamon schuin naar voren en naar de mune loopt. Soms gaat Mizukage over in
shirake-, jifu- of nie-utsuri. Mizukage komt ook voor bij een hamon die, zoals dat gebruikelijk is, bij de
ha-machi begint. De Mizukage loopt meestal onder een hoek naar de mune die varieert van ca. 40° tot
soms bijna 90° ten opzichte van de snede een enkele keer is die hoek groter dan 90°. Het staal voor en
achter de mizukage-lijn is verschillend in kleur.
afb. 19 Yakiotoshi met mizukage

Koshiba
Koshiba tref je meestal aan bij het begin van de hamon bij de ha-machi16. Koshiba is een niet scherp
afgetekend deel van de hamon dat in een wolk naar de mune reikt en soms ook vergezeld gaat van
mizukage of overgaat in een vorm van utsuri. De geharde staal/koolstof partikels zijn bij de ha groter
en worden in de omhoog strevende nioi-achtige wolk steeds kleiner. Na de wolk wordt de hamon
lager en volgt het van tevoren bepaalde patroon.

afb. 20 koshiba met mizukage overgaand in utsuri

Mizukage en Koshiba zijn ontstaan als gevolg van het hardingsproces maar zijn niet gemaakt door het
aanbrengen van een kleilaag. Yakiotoshi is doelbewust gemaakt en afgetekend met de kleilaag, die
tot op de nakago wordt aangebracht. De smid heeft een reden om het onderste deel van het zwaard
niet (volledig) te harden en daarom wordt het zwaard tot één of meer centimeters boven de hamachi verhit en vervolgens in water afgelest. In dat geval is de mizukage de grens tot waar het
zwaard voldoende heet was om nioi te laten ontstaan. Mizukage is dus niet de grens tot waar het
zwaard in de watertrog werd gestoken. In principe kan mizukage op elk zwaard voorkomen bij toeval
of door de smid gestuurd. Dat heeft te maken met de horizontale en verticale hitteverdeling bij het
harden, ook kan de constructie van het zwaard een rol spelen. Ik zal dat verderop uitleggen. (zie afb.
99en afb. 100).
16

Een enkele keer is er verderop in de harding een koshiba-achtig effect waar te nemen.
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Koshiba ontstaat waarschijnlijk spontaan als gevolg van het harden en is minder onder controle van
de smid dan yakiotoshi.

afb. 21 koshiba

Bij zwaarden gemaakt voor ca. de 12de/13de eeuw komt yakiotoshi regelmatig voor, dat moet het
gevolg zijn van de toen gebruikelijke manier van harden. Je ziet het bij Mokusa- en Hojusmeden, bij
vroeg Yamato- en Yamashirowerk en bij sommige scholen op Kyushu. Tijdens de hele Koto-periode
zijn er ook scholen die bekend zijn om hun yakiotoshi of mizukage. Bijvoorbeeld: Yukihira en zijn
opvolgers in Bungo, de Naminohira school in Satsuma, Hoki Yasutsuna, Unji, Unjo. Bij sommige
Shinto-smeden zie je ook mizukage, zoals bij Horikawa Kunihiro, Shitahara Terushige, Sendai
Kunikane en bij Hizen Tadayoshi.
Een enkele keer kom je yakiotoshi of mizukage tegen op zwaarden die opnieuw gehard (Sai-ha) zijn.
Wanneer de nakago van het zwaard zoveel mogelijk in originele staat behouden moet blijven,
vanwege de mei, yasurime en vooral de patin, zal de smid de nakago zo weinig mogelijk heet willen
maken of willen aflessen. In dat geval kan je yakiotoshi verwachten en kan er mizukage ontstaan.
Maar yakiotoshi en mizukage is geen doorslaggevend bewijs van opnieuw harden, het is gewoon een
resultaat van het harden en vaak een kenmerk van een school of smid.
Koshiba is een bijzonder effect als gevolg van de harding, vaak aan het begin van de hamon, dat
voornamelijk zichtbaar is op goede zwaarden uit de 12de en 13de eeuw en dat niet zo vaak voorkomt.
Je ziet het op zwaarden van Sanjo Munechika, ko-Bizen Yoshikane, Ichimonji Yukihira (Munehide),
Moriye, Nagamitsu, Awataguchi Kunitsuna, Rai Kunitoshi. Op werk van latere smeden komt koshiba
niet voor en is de hamon van ha machi tot kissaki in een goed geordend van tevoren bepaald patroon
gemaakt. Koshiba is dus geen fout maar een bijzonder hardingseffect dat zeer gewaardeerd wordt.

afb. 22 Een hira zukuri tanto van Gassan uit de Oei-periode (1392-1421) met yakiotoshi tot 25 mm boven de
ha-machi. Het smeedpatroon is Ayasugi-hada wat kenmerkend is voor de Gassan school en is fraai bedekt
met fijne ji-nie en utsuri. Verder zijn er kinsuji, chikei, sunagashi. De Gassan groep van zwaardsmeden heeft
zijn wortels in Oshu (Mutsu en Dewa) in Noord-Japan. Ze behoren tot de Mokusa-groep uit Hiraizumi en
werkten voor de Fujiwara-clan, ze zijn van Ezo/Emishi afkomst. Hun belangrijkste plaats van vestiging was
Sagae in Yamagata (寒河江・谷地).
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Wat zegt de zwaardliteratuur over Yakiotoshi, Mizukage en Koshiba?
In de zwaardliteratuur vind je verschillende benaderingen. Hier een paar voorbeelden:
De “Shin-Nihon-To kantei nyumon” van Hiro Yuichi en Iida Kazuo zegt het in de vertaling van Harry
Afu Watson uit 1991 zo:
 Yakiotoshi = Bungo Yukihira
Usually the yakidashi begins from the vicinity of the upper portion of the hamachi of the nakago, but
there are some in which it begins fairly well above the hamachi. This condition is yakiotoshi, and it is
necessary to distinguish this from the case in which it is saiha. This is a characteristic of the times
which is frequently seen up to the Kamakura jidai. (similar smiths: Miike Tenta, Hoki Yasutsuna, Unjo,
Unji, Naminohira.).
 Koshiba = Ko-Bizen Yoshikane
The yakidashi hamon in particular is very irregular. (Similar smiths: Ko-Bizen, Ichimonji, Moriie,
Nagamitsu, Awataguchi Kunitsuna.). De afbeelding die bij deze tekst staat komt overeen met afb. 5.
afb. 23 afbeelding van koshiba in de Shin Nihon To
Kantei. (Dit lijkt meer op Yakikomi!)

 Koshiba = Izumi no Kami Kanesada
(Similar smiths: Muramasa, Masashige, Heianjo Nagayoshi, Shimada Yoshisuke, Kashu Kanewaka,
Yamato no Daijo Masanori.).
De Koshiba die hier getoond wordt (afb. 23) is scherper afgetekend en geeft de indruk met behulp
van de kleilaag geconstrueerd te zijn.
afb. 24 Yakikomi van Shintogo Kunimitsu

Dat is dus anders dan de koshiba, die in dit artikel wordt besproken, die heeft geen duidelijke
begrenzing en lijkt toevallig ontstaan.
Wat hier getoond wordt is Yakikomi zoals te zien bij Shintogo Kunimitsu. De yakidashi boven de
hamachi is een gunome dat een bochtje maakt in de richting van de shinogi, dit is met opzet
gemaakt. Je ziet dit ook bij: Shintogo Kunihiro, Rai Kunimitsu en Yukimitsu en Samonji.
In “Token Kantei Dokuhon” van Nagayama Kokan vinden we in de vertaling van Kenji Mishina het
volgende:
 Yakiotoshi is the condition where the hamon does not begin in the lower part of the ha-machi, but
begins in the upper part of the ha-machi. It is often seen amongst ancient swords and swords
from Kyushu district and also on Sai-ha (re-tempered hamon) swords. It is hardly seen since
Shinto times.
 Mizukage is a whitish reflection which appears in the machi area at an angle of 45 degrees from
the edge of the nakago to the mune. It is only seen amongst specified sword smiths. In the other
case, it is a conclusive factor in judging whether a blade is Sai-ha or not, as it is frequently seen in
re-tempered blades.
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 Koshiba is the partial Midare which is just above the ha-machi, compared with the upper pattern
it is much wider. Usually the hamon becomes narrower by degrees in the ha-machi area. This is
sometimes seen in Koto times.
Bon Dale schrijft in “ Beginners guide to Japanese swords” van The To-Ken Society of Great Britain:
Kenmerken van zwaarden die beschadigd zijn door vuur:
 Not to hot fire: Yakiba turns a grey white. Nioi lines are fuzzy and not clear.
 Hot fire: The steel has ugly surface nie, a dull shine, some uneven colour, some portions very
blue, uneven and muddy.
 Re-tempered blades: Same as above.
 Extremely hot fire of long duration: completely ruined. Blade will be very soft so that you can
bend it in your hands and the colour will be splotchy.
In de woordenlijst:
 Yaki-otoshi: The hamon stops before reaching the ha-machi. An indication of, perhaps, a very
old blade.
 Sai-ha: A re-hardened blade. A great many blades have lost their hardness in fires and been
re-hardened. Such a blade has a rather rough and dried looking surface, sometimes with
coarse nie here and there. It’s nie based hamon looks weak and unclear. It is considered that
a re-hardened blade never regains its original strength as it may have turned out harder or
weaker than original made.
Op het Internet:
Richard Stein, “The Japanese Sword Guide”, schrijft onder het kopje Japanese Sword Flaws:
 MIZUKAGE - Cloudly line running diagonally from the ha (edge) near the ha-machi. This is
commonly a sign that the blade has been retempered. While there were a few smiths that made
mizukage deliberately, most often it is considered a flaw and indicator of a retempered blade. On
retempered blades the hamon will sometimes stop in front of the ha-machi. Again, some smiths
did this deliberately, but most commonly it is a sign of a retempered blade.

afb. 25 Mizukage, maar dit zwaard is zeker niet opnieuw
gehard!

In haar “Tips for collecting Nihon-To” zegt “The Japanese Sword Society of Hawaii”:
 And then, of course, we have "flaws" that are no flaws. A neophyte might reject a sword as being
saiha because of mizukage, not knowing it is a common occurrence in Horikawa and Hizen
Tadayoshi school swords. He thinks that yakiotoshi, where the hamon begins above the hamachi,
means a blade is worthless because he doesn't know it might indicate a sword from Kyûshû.
Norioko en Sumie Kashima van Usagiya sword shop zeggen over mizukage:
 “Mizukage is a kind of utsuri what goes through the back. When utsuri starts 45 degrees and goes
through the back of the blade, it is specially called "mizukage". Such appearance is common on
blades before 17th century. Some books say that mizukage is a proof of re-hardening. But it is not
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true. Such information is confusing. Mizukage means just a starting of
hardening effect. It comes from the hardening work. It is very natural for
original length blades.
Do not confuse starting of hardening effect with starting of hamon.
Sometimes hamon is controlled by the clay work. On most of the blades
before 17th century, starting of hamon is same as starting of the
hardening effect. In other words the tang is not hardened by the
hardening work. But after 17th century, it became common that hamon
design is controlled by the smith's skill of clay work. Starting of the
hamon is also made by the clay work. Probably mizukage should be in the
tang.
Mizukage = water shadow (Mizu = water, Kage = shadow)
Some books say it is a mark of the water surface at tempering. But it is
not true. We have never seen such a deep tub for tempering. On tsurugi
or yari, mizukage can appear from the both side.” (zie ook: afb. 76)

afb. 26 deze schets laat mizukage zien bij een lanspunt (yari). Op de “nek”van de yari is ook utsuri zichtbaar.

Sho-Shin, “Glossary of Japanese sword terms”:
 MIZUKAGE: Mark from retempering.
 YAKIOTOSHI: Hamon drops off the edge a short distance from the ha-machi. The cause is said to
be the result of where a sword was not pushed into the coals and was therefore not hot during
the quench. It is an expected and normal feature on many of the oldest swords.
 KOSHIBA: Style of HAMON where a large figure to the pattern appear in the yakiba near the
nakago.

afb. 27 Yakiotoshi
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Samenvattend
1. Er is een groep zwaardkenners die zowel yakiotoshi als mizukage uitsluitend zien als een
teken van opnieuw harden.
2. Een andere groep wijst erop dat het een normaal hardingseffect is dat vooral aanwezig is op
Koto-periode zwaarden, maar dat ook gezien kan worden als een sterk bewijs van opnieuw
harden.
3. Een derde groep ziet het als een normaal effect van het harden van een Japans zwaard en
vindt het geen bewijs van opnieuw harden.
Drie meningen dus, die ik in dit onderzoek wil toetsen.
 Ten eerste heb ik onderzocht in welke perioden en scholen Yakiotoshi, mizukage en koshiba
voorkomt en heb ik daar voorbeelden/afbeeldingen van verzameld. Daarbij heb ik niet alleen
gekeken naar de traditionele gokaden van de Koto-periode maar ook naar zwaarden uit de
Shinto- en Shinshintoperiode en naar de zwaarden van de oorspronkelijke bewoners van Japan,
de Ezo of Emishi. Het blijkt dat het werk van deze Mokusa-smeden, die de makers zijn van de
Warabitie-To, een zeer grote invloed heeft gehad op het ontstaan van het Japanse zwaard.
 Verder heb ik onderzocht hoe vaak deze verschijnselen beschreven zijn bij een beperkte collectie
kanteizwaarden van de NBTHK (Koto, Shinto en Shinshinto, totaal 528 zwaarden, in de vertaling
van Markus Sesko) en voor welke scholen en smeden ze bij kantei als kenmerkend genoemd
worden.
 Ik heb ook gekeken naar de in de literatuur beschreven kenmerken van het opnieuw harden van
een Japans zwaard en gezocht naar een mogelijke verklaring voor deze kenmerken.
 Verder heb ik onderzocht wat het effect is dat yaki-ire (thermisch harden) heeft op het staal van
Japanse zwaarden17.
 Mede aan de hand van voorbeelden van enkele zwaarden uit mijn collectie doe ik een poging om
mijn conclusie over de aard en het ontstaan van de onderzochte hardingsverschijnselen te
onderbouwen.

17

Zwaarden gemaakt van tamahagane (op Japanse wijze bereid staal van lokale herkomst) en gesmeed op
Japanse wijze. Let wel, hardingseffecten van thermische harding van ongelegeerd, laag koolstofhoudend staal
(tot 1,2% C) zijn niet exclusief voor op Japanse wijze gemaakte zwaarden, maar de effecten zijn door de
staaleigenschappen en de wijze van bewerking wel anders. Ik heb alleen onderzoek gedaan aan traditioneel
gemaakte Japanse zwaarden.
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De herkomst van Yakiotoshi
Bungo
Omdat Yakiotoshi in de zwaardliteratuur meestal verbonden wordt met zwaarden van Kyushu en dan
vooral met Bungo, begin ik daar met de zoektocht, verder is deze keuze volledig willekeurig.
Yakiotoshi is dus een typisch kenmerk voor vroege zwaarden en voor zwaarden van Kyushu, maar
niet in alle provincies. Er zijn vooral voorbeelden aanwezig uit de provincie Bungo, Chikugo, Buzen en
van de Naminohira school uit Satsuma. Een van de vroege Bungo-smeden waarvan nog een aantal
voorbeelden bewaard zijn gebleven is Yukihira, hij maakte al zijn zwaarden met Yakiotoshi en/of
Mizukage. Dit zou een voorzorg zijn geweest om breken op die plaats tegen te gaan.
Ik vermoed dat yakiotoshi, mizukage en koshiba hun oorsprong hebben bij de zwaarden van de
Emishi smeden en hier bij Yukihira uit Bungo vinden we daarvoor een eerste aanwijzing. Rond 1190
wordt de Mokusa-smid Yukishige in Bungo als een leerling van deze Yukihira vermeld. Dat is een
belangrijk gegeven want een Mokusa-smid betekend een Ezo/Emishi-smid en het lijkt begrijpelijk dat
deze een beroemd geworden leermeester met dezelfde wortels zoekt. De naam Yukihira komt al in
700 en 987 voor (Hawley, Japanese Swordsmiths Rev. Ed. YUK 51, YUK 73). Deze beide Yukihira
zouden van Yamato (Nara) naar Kyushu zijn gegaan. Ook de naam Yukishige wordt al in 995 in Bungo
vermeld. Het gaat hier dus waarschijnlijk om onderworpen Emishi-smeden (Fushu) die eerst in Nara
voor de grote tempels van de Shugen-dō en Tendai-sekte werkten en later naar Kyushu verhuisden. In
de literatuur wordt Bungo Yukihira ook genoemd als een smid die verbonden is aan de Tendai
sekte. Dat bewijst ook hoe oud de Hiko-san vestiging op Kyushu was!
Yukihira is uit de school van Sadahide (1181, jo-jo-saku), die zijn zwaarden ook met yakiotoshi bij de
habaki-moto maakte. Sadahide was priester/zwaardsmid en hoofd van de Sanzenbo, een klooster op
de berg Hiko-san. Yukihira zou ook zelf een monnik van de Hiko-san18 zijn geweest. De groep waartoe
hij behoorde zou er naar streven de stijl van oude tijden, de chokuto van Nara, te doen herleven.
Later ging Bizen Nagamitsu dat ook doen. De zwaardsmeedtechniek van Hiko-san zou vanuit Dewa
zijn overgebracht door de Shugendo-monniken die tot dezelfde orde behoorden. Daarmee liggen de
wortels van zowel Sadahide als Yukihira in Noord-Japan en zouden zij van Ezo afkomst kunnen zijn.
Yukihira moet ook de nodige invloed hebben gehad op de ontwikkeling van de Nihonto, hij was een
van de smeden die tot de Goban-Kaji19 behoorde.

18

Hiko-san is een berg (1249 mtr.) en ligt in de provincie Buzen op Kyushu. Hij is bekend voor zijn tempels die
gewijd zijn aan “Masaysa-Kachi-Kachi-Hayabi-Ame-no-Oshiho-Mimi-no-Mikoto”, de oudste zoon van de
zonnegodin. De monniken van deze tempel behoren tot de Yamabushi-secte van de Shugen-do.
19
De groep smeden die met en voor Keizer Go-Toba zwaarden hebben gesmeed en daarmee een belangrijke
bijdrage leverden aan de uitwisseling van kennis tussen die smeden. Dit leidde tot een versnelling in de
ontwikkeling van het Japanse zwaard.
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Nagayama Kokan over
Yukihira:
(Genryaku: 1184-85)
Yamashiro-den.
“Horimono are common
and the design is simple,
including short kenmaki-ryu in hitsu, bonji,
deities and personages.
The jihada is komokume and looks like
fine cotton floss; it is
sometimes mixed with
o-hada. Yakiotoshi is
seen and the yakidashi is
located 3 to 6 cm above
the Hamachi. The name
inscribed in the nakago
is a cho-mei20. Some
tanto can be seen.”
afb. 28 Tachi, mei: Bungo
no Kuni Yukihira. Lengte 2
shaku 6,4 sun. Shinogizukuri iore mune, wat
verlengde kissaki en koshisori en funbari. De hada is
bedekt met ji-nie en heeft
een vochtig uiterlijk. De
hamon bestaat uit
complex midare in nioi en
ko-nie fukashi (als
opstijgende rook).
hotsure, ashi, kinsuji en
sunagashi. De yakiba
begint met yakiotoshi, de
boshi is yakizume
hakkikake. Aan de omote
een saguri-ryu en bonji en
aan de ura bishamon en
bonji. De nakago is
kijimomo en een tachi ura
mei.

Yukihira zou in zijn leven vier keer zijn verbannen en zich bij een van die gelegenheden gevestigd
hebben in Sagami. In die tijd zouden zijn zoons Daishinbo Yukei en Yukimitsu21 geboren zijn, die
vervolgens in Sagami bleven. Mogelijk komt de voorliefde van Soshu-den smeden voor horimono bij
Yukihira en zijn zonen vandaan.
20
21

Een lange mei is zeldzaam voor die periode.
Dat is Soshu Yukimitsu of zijn vader (YUK 266, Bun’ei 1264), de vader of adoptief vader van Masamune.

21

afb. 29 Tachi, mei: Bungo no Kuni Yukihira
saku. Lengte 78,9 cm. sori 1,8 cm.shinogizukuri, iore mune, koshi-sori. Ko-itame
hada bedekt met een stralende sluier van
ji-nie. De hamon is asaki-notare met konie met ko-midare-ba van ko-ashi iri in
nioi en ko-nie met veel sunagashi. De
boshi is notare-komi met een korte kaeri.
De yakiba begint met yakiotoshi. Aan de
koshi-omote is een figuur ( Jizo Bosatsu?)
in een cartouche gegraveerd met
daarboven een bonji. De nakago is ubu
met een tachi-ura mei.
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afb. 30 Tachi, Bungo-no-Kami-Ju-Zō-Teishu
(Sadahide) Saku. (Juyo Bijutsuhin)
Lengte 2 shaku, 5,9 sun. Sori 8,8 bu.
De sugata is shinogi zukuri, iore-mune, koshi-sori
met een ko-kissaki en sterke funbari. De jihada is
dicht ko-itame en bedekt met een laag fijne ji-nie.
De hamon lijkt wat op Kyoto werk en bestaat uit
een op nioi gebaseerde hoso-suguha waarin koashi, hotsure en enkele shima-ba. Er is yakiotoshi
vlak boven de ha-machi, De boshi is sugu in nioikuzure met een scherpe ko-maru en bijna
yakizume. De ubu nakago heeft twee mekugi-ana
en een tachi mei.
Sadahide is de vader of leermeester van Yukihira
en drie van zijn zwaarden zijn nu Juyo Bijutsuhin en
een tanto is Juyo Token. Al zijn werk heeft
Yakiotoshi, de nioi-guchi is mistig met ko-nie.
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afb. 31 Tachi, meito: Kishin Dayu-ichimonji Yukihira, Hikozan Sanzenbo (De
drieduizend priesters van Hiko-san). Heian tachi sugata, lengte 77,7 cm, sori
2,7 cm. Itame nagare hada met een vloeiende midare utsuri langs de gehele
ji. De yakiba bestaat uit een diepe en complexe nioi-guchi in ko-gunome en
ko-choji met hataraki als: ko-nie, kinsuji, sunagashi. Aan beide zijden is er
een hoge koshiba en yakiotoshi. De boshi volgt de fukura naar de saki met
lichte hakkikake en fijne ko-nie. Er is een tachi ura mei met de verborgen
naam van de grote man van de Bungosmeden, Yukihira: Munehide.
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afb. 32 Tachi, mei Bungo no Kuni So Sadahide saku. Lengte
78,5 cm, sori 2,6 cm. Kitae: dichtgesmeed ko-itame met
nagare, fijne ji-nie en shirake- utsuri. De hamon begint
met yakiotoshi en vervolgt met suguha-cho gemengd met
ko-midare, ko-gunome en ko-choji, met wat hotsure en
kleine yubashiri. De nioiguchi is geheel bedekt en mistig.
Dit is een schoolvoorbeeld van een laat Heian-begin
Kamakura periode tachi-sugata, dus een slanke mihaba,
ko-kissaki en diepe koshi-sori die wat doorbuigt naar de
punt en funbari. De vochtige aandoende jihada en de
yakiotoshi maken het zwaard een product van Kyushu uit
het begin van de Kamakura periode.
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Werk van smeden uit andere provincies op Kyushu
Wanneer we naar het werk van de smeden uit andere provincies op Kyushu kijken dan zien we
Yakiotoshi steeds weer terugkomen, maar niet bij elke Ha of Ryu:
Chikugo
In Miike, Chikugo no Kuni was er de lijn van Tenta Mitsuyo (dat is de Boeddhistische naam van
Motozane). De eerste smid was werkzaam rond Jōhō (1047-77) Een beroemd zwaard van zijn hand is
de O-Tenta Mitsuyo. Het latere werk, ook van andere generaties lijkt daarop gebaseerd. Zij maken een
suguha hamon zowel op tachi als tanto vaak met Yakiotoshi (maar bij dit voorbeeld afb. 33 uit de late
Kamakura periode, is dat niet meer te zien door O-suriage.).

afb. 33 Tachi met kinzogan mei Mitsuyo, laat
Kamakura periode (vroeg 14de eeuw).
De sugata is shinogi-zukuri, iore-mune, torii-sori,
lengte 69,9 cm, sori 2,1 cm. chu-kissaki en als
horimono een bo-hi aan beide zijden. De kitae is
itame-nagare-gokoro en de hamon bestaat uit suguha in nioi met ko-nie. De boshi is ko-maru kaeri. De
nakago is O-suriage met katte-sagari yasurime.
De stijl van de kinzogan-mei wijst op Honami, maar
mist hun Kao. Dit zwaard is Juyo Token in 1965 en
zou een erfstuk zijn uit de Kino familie.

26

Chikuzen Ryosai
In Chikuzen vinden we de Sa-groep die zijn wortels heeft in de Ryokai school en sterk beïnvloed is
door de Soshu-den.
afb. 34 kanmuri-otoshi tanto van Ryosai. Lengte 7 sun 2,5 bu.
Uchisori, iore-mune en dikke kasane. De jihada bestaat uit itame
gemengd met mokume en is sterk nagare en hadatachi, er zijn ook
masame delen in de hada. Er is ji-nie en wat shirake utsuri. De hamon
begint met yakiotoshi en is verder smal suguha gemengd met licht
notare. Er zijn ko-nie en fijne sunagashi ook is er wat nijuba-achtige
yubashiri. De boshi is sugu met komaru en kaeri, in de punt is wat
fijne hakikake. Er zijn naginata-hi aan beide zijden die doorlopen in de
nakago. (ca. 1234-78)

Token Bijutsu zegt over deze tanto:
Wat het eerst opvalt is de grote yakiotoshi boven de machi.
Yakiotoshi zie je bij ko-Hoki smeden als Yasutsuna en bij koNaminohora, Kyushu kosaku (oud of vroeg werk van Kyushu),
zoals Bungo Yukihira en soms bij ko-Aoe of Unrui-werk. De jihada
is donker en lijkt vochtig22. De hada is itame met nagare-hada
dat masame bevat en dat doet denken aan Yamato-werk. De
nioi-guchi is zwak en zacht. Deze eigenschappen wijzen op koKyushu-werk.

22

Dat “vochtige”effect wordt veroorzaakt door een dichte laag fijne ji-nie die over de hada ligt.
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Buzen
De belangrijkste oude smeden in de provincie Buzen zijn Jinsoku (Kiyo-Oki, ca. Wado: 708-715) en
Choen (Naganobu, ca. Eien: 987-989. Verder wordt daar nog een Masatsune genoemd (ca. Tenpuku:
1233). Een beroemd zwaard van Choen is de tachi “Usumidori” die gedragen zou zijn door Minamoto
Yoritomo. Dit zwaard lijkt wat betreft de sugata, jitetsu en hamon sterk op het werk van Sadahide en
Yukihira van Bungo, het is ingekort maar moet zeker yakiotoshi hebben gehad. Van Jinsoku, mogelijk
een latere generatie, is er een tachi die bewaard wordt in de Usa Jingu (een tempel in Usa, Buzen
provincie). Het zwaard is Juyo Bijutsuhin, want het is een stuk uit de late Heian of vroege Kamakura
periode. Het is een excellent gemaakt zwaard van een hoge kwaliteit met een ubu-nakago. De hamon
is suguha met ko-nie en een mistige nioi-guchi, bij de ha-machi is er Yakiotoshi. Het werk van dit
zwaard zou doen denken aan dat van Sadahide of Yukihira maar zou zelfs beter zijn.
afb. 35 Tanto, mei Jinsoku (Kiyo-Oki). Juyo Token. Lengte 27,6 cm
en mu-sori. Een wat brede hira-zukri tanto , de fukura is vol rond en
er is geen sori. De jitetsu bestaat uit itame met wat nagare en is
zacht. De hamon is hoso-suguha met ko-nie en is wat mistig, er is
yakiotoshi bij de habaki-moto. De boshi is maru en er is wat
hakkake in de saki. Als horimono zijn er een katana-hi aan de
omote en de ura waarin bonji zijn gegraveerd.

Het is niet duidelijk welke generatie deze tanto gemaakt heeft
maar het lijkt mij een later (Oei?) werk te zijn.
Hizen
In Hizen waren in de Kamakura tijd geen zwaardsmeden
actief. In de Nambokucho periode komt er een tak van de Sa
school. Hier dus geen inbreng van oude Kyushusmeden. Dat
was ook het geval in Higo. Daar was de Enju school
gevestigd die afkomstig is uit de Yamashiro Rai school. Zij
werkten in een zuivere Rai-stijl . In de Keicho-shinto periode
maakt Hizen Tadayoshi wel eens mizukage.
Hyuga
In Hyuga vinden we in de Heian periode de Mokusa smid
Gassai Sadayuki (ca. 1021-24). Mogelijk is hier sprake van een
link naar de Gassan school uit Dewa.
Osumi
In Osumi waren zo vroeg weinig smeden actief, er wordt een
Hisakuni genoemd die mogelijk een zoon is van Awataguchi
Hisakuni uit de Yamashiro-den.
Satsuma
In Satsuma is de Naminohira school die afkomstig is uit
Yamato en gesticht zou zijn door Masakuni. Zijn zoon is
Yukiyasu, wat tevens de naam is van veel smeden uit deze lijn.
De naam Yukiyasu betekend ook zoiets als “veilige reis”,
daarom wordt er wel gezegd dat zij vanuit Yamato per schip
naar Kyushu zijn gereisd. Ook hadden zwaarden met deze
naam een goede reputatie bij scheepsofficieren en
handelaren die per schip reisden. Bij het oudste voorbeeld
van een Naminohiro tachi wordt vermeld dat een suguha
hamon heeft met ko-nie en dat er yakiotoshi is.
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afb. 36 Tachi, Naminohira school, Nanbokucho-periode.
Lengte 71,3 cm, sori 2,2 cm.
De sugata is kanmuri-otoshi, lage iore-mune, torii-sori die doorloopt in de
nakago. De kitae bestaat uit itame nagare met ayasugi en is bedekt met
heldere ji-nie en chikei, De hamon begint met yakiotoshi onder de habaki en
is suguha in nie gemengd met ko-gunome en choji-ashi er is hotsure en nijuba
in de mono-uchi. De boshi bevat hotsure en nijuba elementen, is ko-maru met
een diepe kaeri. De nakago is ubu met een iri-yamagata jiri en sensuki
yasurime.
Dit zwaard is toegeschreven aan de school van Naminohira Masakuni 波平正
国 uit Satsuma. Een smid afkomstig uit Yamato. Dit is een later werk want er is
ayasugi hada aanwezig en dat is een link naar Hoju- en Gassanschool uit Dewa,
Noord-Japan. Dit zwaard heeft een ubu-nakago maar door de jaren is de
signatuur onleesbaar geworden.
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Mokusa en Hoju smeden uit de Heian en
Kamakuraperiode
In Mutsu in Noord-Japan vinden we in de Heian- en
Kamakuraperiode de Mokusa- en Hoju smeden. Ook bij hen treffen
we yakiotoshi aan, vaak vergezeld van goed zichtbare mizukage.
De Mokusa-smeden uit de Kamakuraperiode zijn de nakomelingen
van de smeden van het Ezo- of Emishivolk uit Mutsu en Dewa
(Oshu, 7de - 10de eeuw). Zij waren de makers van de Warabite-To,
het zwaard van de Emishi en een van de voorlopers van de Nihonto. Onderstaande afbeeldingen laten zien dat bij de warabite-to al
een yakiotoshi werd gemaakt. Alweer een bewijs dat deze manier
van harden hoort bij de vroege zwaardsmeden.

afb. 37 Ken, mei: Yamato no Kuni Ju Tomoto Hoju,
Enkyo Yonen Kanoto-I (jaar van het varken 1311). Een
ken gemaakt door de Hoju-smid Tomoto. De hamon
begint aan beide zijden met een yakiotoshi.
afb. 38 Detail van een Warabite-To, ca. 9de eeuw.

afb. 39 De kissaki van een Warabite-To (ca. 8ste eeuw)
waarvan alleen de kissaki en een stuk van de monouchi
gehard is. De grens van de harding is duidelijk
zichtbaar in de vorm van Mizukage.
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afb. 40 Een type 3 Warabite-To met een kanmuri-otoshi sugata. De hamon stopt hier ook voor de ha-machi
met een yakiotoshi. Dit type zwaard stamt uit de 9de - 10de eeuw. De gearceerde delen op kling en greep
geven de doorsnede aan.

afb. 41 Een detail van een Warabite-To
met een smalle sugha-hamon met
yakiotoshi.

afb. 42 Type I Warabite-to. Warabite to opgegraven in Kanayama, Miyagi (Tohoku) Nara periode, 8ste eeuw.
Lengte 38, 2 cm. In hira zukuri met een kamasu kissaki. Jihada: zwartig O-itame/mokume nagare, ji-nie,
chikei en chihan. Hamon: choji gunome magiri met kinsuji, sunagashi en inzuma beginnend met yakiotoshi.
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Gassan
Gassan smeden behoorden tot de groep smeden van het Ezo/Emishivolk (net zoals de Mokusa in Hiraizumi)) en waren gevestigd in
Mutsu en Dewa in Noord-Japan. De naam Gassan is verbonden met de
drie bergen in Dewa op de Shonai-vlakte in de huidige Yamagata
prefectuur: Haguro-san, Gassan en Yudono-san. In de 7de eeuw werden
er al de plaatselijke kami vereerd en was er op Haguro-san een tempel.
In de Heianperiode werden de bergen bevolkt door de monniken van
de Shugensha (Tendai- en Shingonsekte) die er ascese beoefenden
(Shugendo, dit waren de zg. Yamabushi). De Boeddhistische monniken
werden erg machtig en om hun bezitingen te beschermen hadden zij
een grote behoefte aan wapens. Voor de Kamakuraperiode werkten de
Gassan smeden exclusief voor de monniken van de tempels van de
Dewa Shugendo.
Zij waren al vroeg in de Heainperiode werkzaam en er is zelfs sprake
van een Gassan smid in Rikuoku (Mutsu) in 662-671. De Kanchi-in
Meizukushi noemt rond 700 de Gassan smid Oniomaru en dat zou
dezelfde smid zijn als Kiomaru. Hij wordt gezien
als de stichter van de Gassan-groep en hij zou
van belang zijn geweest bij het ontstaan van de
Nihon-To. Er is geen vroeg werk bewaard
gebleven, het oudst bekende werk van Gassan
is uit de Nanbokuchoperiode en dat zwaard
wordt bewaard in de Dewa Sanzan tempel.
Belangrijk kenmerk van Gassan werk is de
zwakke jigane met een ayasugi-hada.
De smederijen van de Gassansmeden waren
gevestigd in Sagae, Yamagata (寒河江・谷地).

afb. 43 Deze tanto is uit de vroege
Muromachiperiode, ca. Meitoku-Oei-periode (13901421). De lengte is 21.9 cm en de breedte bij de
machi is 18,6 mm en de dikte is daar 5,7 mm. De
sugata is kenmerkend voor de 14de eeuw. De jihada
is ayasugi-hada bedekt met ji-nie dat het staal een
vochtig uiterlijk geeft. Er is utsuri dat de golven van
de ayagugi volgt. De hamon begint 25 mm boven de
ha-machi met yakiotoshi en is in suguha met kogunome en ko-midare er zijn golvende kinsuji en
sunagashi. Er zijn chikei die het smeedpatroon
volgen. De boshi is ko-maru met een korte kaeri en
hakkake. De nakago is ubu en heeft katte-sagari
yasurime en een kurijiri einde. Er is een ni-ji mei
Gassan (月山).
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Yamato-den
De Yamato-den ontstond in Nara en is de meest traditionele school van de
Gokaden. Het werk is sterk beïnvloed door Emishi-smeden. Deze ongesigneerde
Kamakuraperiode Ko-Ken (rechts) is een goed voorbeeld: lengte 23,7 cm. De
jitetsu bestaat uit itame gemengd met mokume en is bedekt met ji-nie en chikei.
De constructie is Muku-kitae23 (geheel van kawagane). De hamon is in nie-deki,
suguha en het bovenste deel is chu-suguha met yo. De hamon begint enkele
centimeters boven de ha-machi met yakiotoshi. Deze kleine ken is een
behoorlijk zeldzaam stuk, ze werd gemaakt voor ceremonieel gebruik in een
Shinto-tempel.
afb. 44 Links een Yamato Senjuin tanto
met suguha hamon met hotsure en
nijuba en Yakiotoshi met Mizukage.

afb. 45
Ko-ken, Yamato Kamakura
periode.

afb. 46 Een zwaard uit de transitieperiode van Chokuto naar Wanto. In de kling zijn vier kanji in goud
ingelegd: “Hei-Shi-Sho-Rin”͘ Dit zwaard heeft ook Yakiotoshi bij de ha-machi.

23

Muku-kitae: bij deze constructie wordt er geen gebruik gemaakt van kernstaal met een gering
koolstofpercentage. De constructie bestaat wel uit lagen maar die zijn van gelijke samenstelling.
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Yamashiro-den
In Yamashiro-werk uit de Kamakuraperiode zien we af en toe ook Yakiotoshi en koshiba. In deze
school is ook veel invloed van buitenaf. Munechika, de stichter van de Sanjo-school zou van
Koreaanse afkomst zijn, maar tegenwoordig wordt gedacht dat hij eerder een smid van Emishi
afkomst is geweest. De invloed van de Emishi-smeden is in ieder geval ook zichtbaar in de vroege
Yamashiro-den.
Hier volgen een paar voorbeelden van werk van de Yamashirosmeden Awataguchi Kunitsuna en Rai
Kunitoshi.
afb. 47 Tachi, gyo-butsu Onimaru Kunitsuna, Yamashiro Awataguchi
school. Ooit eigendom van Hojo Tokiyori en nu Keizerlijk eigendom.

Lengte 2 shaku, 5.8 sun; sori 1 sun. De sugata is shinogi zukuri, iore
mune, rin-sori. een brede Kamakura-stijl tachi sugata met funbari
in Yamashiro-Shoshu-stijl. De jihada bestaat uit vochtig aandoende
ko-mokume gemengd met ko-itame en chikei. De hamon is een
rustige ko-notare met gunome die in de monouchi overgaat in chusugu met kleine ashi, kinsuji en inazuma en complexe nioisunagashi. De hamon begint met een grote koshiba. Aan de omoto
neigt de boshi sterk naar de fukura en draait dan sterk terug, de
ura-saki is hakkake en togari. De ubu-nakago is sterk gebogen en
heeft een kleine kuri-jiri. De mei staat dicht tegen de mune aan en
is boven de mekugi-ana, met een dikke tagane, geschreven in
kleine karakters: Kunitsuna.

afb. 48 Rechts een
voorbeeld van
Sanjo Munechika,
de hamon begint
hier ook weer
enkele centimeters
boven de ha-machi
met yakiotoshi.
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afb. 49 Tachi, mei Kunitsuna, Awataguchi midden Kamakura periode. Lengte 67,27 cm, sori 2,5 cm. Slanke
tachi met een diepe koshi-sori en wat funbari en een ko-kissaki. Het zwaard is suriage. De jigane is itame
gemengd met mokume, o-itame en nagare en is hadatachi. Er is veel ji-nie en chikei en bij de machi is een
mizukage-achtige utsuri. Verder op is er jifu-utsuri.
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afb. 50 Tachi, Kokuho Rai Kunitoshi.
lengte: 72,2 cm, sori 2,4 cm. De sugata is shinogi-zukuri,
iore-mune, een diepe koshi-sori. De jihada bestaat uit
dichte ko-itame bedekt met ji-nie en Rai nie-utsuri. De
hamon is gemaakt in nioi met ko-nie en bestaat uit konie-hoso-suguha met ko-choji-midare-ba die een
koshiba vormt. De boshi is ko-maru. De ubu nakago is
gesigneerd op de ji boven de mekugi-ana: Rai Kunitoshi.

afb. 51 Boven: Een tanto van Rai Kunitoshi met aan de
basis van de hamon een yakikomi. Deze gunome boven
de ha-machi is met opzet gemaakt en is dus geheel
anders van karakter dan een koshiba, die is niet scherp
afgetekend en vervaagd richting mune.

36

Bizen-den
In Bizen zien we minder Yakiotoshi dan in Yamato maar het is er wel. Wat je regelmatig tegenkomt
zijn koshiba, zeker in de vroege periode bij o.a. Ko-Bizen en Bizen Ichimonji. De eerste die ik
tegenkwam met een bescheiden Yakiotoshi was een tachi van Muneyoshi, een Fukuoka Ichimonji
smid uit Shoji (1199-1201). Hij was een van de Oki-Goban.

afb. 52 Tachi, Muneyoshi. Muneyoshi was leraar van Go-Toba in het derde jaar (Oki-Goban). Dit zwaard
bevindt zich in de Atsuta Jingo tempel. De lengte: 81,1 cm, sori 3,2 cm, Koshi sori, funbari en ikubi kissaki.
Jitetsu is hadatachi itame nagare er is midare utsuri. De hamon begint met yakiotoshi.

Een ander exemplaar is deze ko-Ichimonji tachi met een Ichi mei en nog deels zicht een chrysant. Dit
zwaard heeft geen yakiotoshi maar wel mizukage, dat is op de foto ook nog goed te zien. De hamon
begint met een wat zwakke yakidashi en gaat vervolgens verder in choji-patronen.

afb. 53 Tachi, Dit zwaard is getekend met Ichi en onder de habaki is nog een deel van een chrysant zichtbaar.
Dit zwaard begint met een zwakke yakidashi en mizukage. Verder op ontstaat midare-utsuri. De lengte is 76,1
cm, sori 3 cm. Bizen Ichimonji-ha.

Het derde voorbeeld heeft een fraaie koshiba. Het is een tachi van Ko-Bizen Yoshikane. Er zijn meer
voorbeelden van deze smid waarop hij koshiba maakt.
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afb. 54 Tachi, Ko-Bizen Yoshikane. Lengte 76,4 cm, sori 2,9 cm. De jitetsu is itame met mokume gemengd en
licht hadatachi met uitbundig ji-nie. De hamon is ko-midare in een hiro-suguha, de nioiguchi is wat shizumi,
er zijn ko-nie en kinsuji en er is een koshiba bij de haki-omote.

afb. 55 Een wat ingekorte tachi met yakiotoshi, mei Sukemori een Fukuoka Ichimonji smid ca. 1245.

afb. 56 Tachi, mei Sukechika tsukuru. Sukechika is een Ko-Bizen smid en was werkzaam rond 1065-69. De
lengte van dit zwaard is 69,7 cm en de sori is 2,56 cm. De kitae bestaat uit een wat groot patroon van itame
gemengd met mokume en is hadatachi. Er zijn veel ji-nie en dikke chikei en wat jifu-elementen. De hamon
begint met een yakiotoshi en wordt dan suguha-cho met ko-notare, ko-gunome en ko-ashi, veel nie, kinsuji
en sunagashi. De nioiguchi is breed en wat bedekt.

Yakiotoshi komt voor in Ko-Bizen en Ko-ichimonji. Je ziet het ook bij Ko-Hoki zwaarden, maar die
hebben sterk hira-niku en dat ontbreekt bij Bizen, bovendien is het Ko-Hoki staal zwartachtig.
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Hoki/Ko-Hoki

afb. 57 Tachi Hoki Yasutsuna, laat Heian/Kamakura-periode. Lengte 76,4 cm, sori 2,9. Er is veel hira niku. De
kitae is itame hadatachi met nagare-gokoro en chikei en wat mokume, besprenkeld met ji-nie. Het staal is
zwartachtig. De hamon is ko-midare gemengd met gunome en choji-achtige formaties en ook bedekt met
nie. Er zijn ashi, sunagashi en de nioiguchi is tamelijk vaag (shizumi-gokoro). De boshi is ko-maru met kaeri en
hakkikake. De hamon begint met een yakiotsohi.

afb. 58 Tachi Hoki Yasutsuna, meibutsu Dojigiri. De hamon begint hier ook met Yakiotoshi.

afb. 59 Tachi, mei Hoki Ohara Sanemori. lengte 61,9 cm, sori 1,8 cm. De suguha-cho hamon begint met
yakiotoshi.
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afb. 60 Tachi, mei: Sanekage ko-Hoki. Lengte

79,1 cm, sori 2,9 cm. De jihada bestaat uit
itame met O-itame en nagare delen. De
hada is besprenkeld met ji-nie en er zijn
chikei en jifu. De hamon is gebaseerd op
ko-midare en bevat ko-gunome en bevat
ashi en yo. De nie in de ha zijn dik en
vormen sunagashi en kinsuji. De hamon
begint met yakiosyoshi boven de ha-machi.
Dit is een zwaard van de Heian of vroege
Kamakura-periode. De hada is hadatachi en
heeft sterke ji-nie. De smeedstructuur is in
de ha net zo duidelijk zichtbaar als in de ji.
De nioi-guchi is urumi-gokoro. Samen met
de yakiotoshi wijst dit op erg oud Ko-Hoki
werk.
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Etchu Norishige
Toen ik opzoek was naar voorbeelden in het
enige deel van de Juyo Token Nado Zufu (23) dat
ik heb, viel het me op dat er maar weinig oude
zwaarden in staan die ubu zijn. Tachi zijn vaak
ingekort, soms nog met mei maar vaak niet meer.
Er moeten dus veel meer oude zwaarden zijn
geweest met Yakiotoshi, Mizukage en Koshiba.
Bij tanto vind je nog wel goede voorbeelden zoals
deze tanto van Etchu Norishige.
Norishige is een smid uit de Provincie Etchu, een
van de provincies van de Hokurikudo (NoordJapan). Zijn werkzame periode ligt rond 13201366. Het boek Noami uit de Muromachi-periode
zegt dat hij behoorde tot de mon van Shintogo
Kunimitsu en medeleerling was van Yukimitsu en
Soshu Masamune. De jitetsu van Norishige is zijn
belangrijkste kenmerk. Hij maakt een
zogenaamde Matsukawa hada (bast van een
pijnboom), dat is een grof aandoende itame-hada
gemaakt van hard en zacht staal die sterk
hadatatsu is met krachtige ji-nie en veel chikei.
Hij maakt een ko-midare hamon en soms werk in
ko-gunome in ko-notare. De nioi-guchi is wat
mistig, er zijn uitbundige nie en activiteiten in de
ha zoals kinsuji, inazuma en sunagashi. Deze
tanto begint met een fraaie koshiba.

afb. 61 Tanto van Etchu Norishige met een koshiba
boven de ha-machi
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Masamune

afb. 62 Koshiba bij een tanto van Masamune.

afb. 63 mizukage bij een tanto van Masamune.
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Mino
afb. 64 Een hira-zukuri tanto van een Kanefusa uit het eind van de
Muramachi periode, ca. Genki-1570. Lengte 1 shaku. De hamon is
in nie deki, gunome midare met togari elementen en begint met
yakitoshi en er lijkt mizukage of mizukage-utsuri zichtbaar te zijn.
Er zijn veel sunagashi. de gunome in het middelste deel zijn
kenbo-midare. De kitae is itame hada met veel ji-nie en wat grove
jigane.
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Horikawa school
afb. 65 Wakizashi, Horikawa Kuniyasu (ca.
1600-24). Lengte 43,6 cm. Kitae is itame
hadatachi met ji-nie en is zanguri. De
hamon is notare met choji-gokoro. De
hamon bestaat uit dik nioi omzoomd met
nie en hier en daar sunagashi. De boshi is
yakizumi. De vorm van dit zwaard is
kenmerkend voor Keicho. Een kenmerk
voor Horikawa is de zanguri hada en de
mizukage aan de basis van de hamon

afb. 66 Tanto (Yoroidoshi), Kunimasa. De hamon begint met een
koshiba en dan verder suguha met wat hotsure en is wat hakkake in
de boshi zodat hij wat puntig aandoet terwijl de boshi toch ko-maru is
met een kaeri. Het kan zijn dat dit een werk is van de vader van
Horikawa Kunihiro, dus Nisshu Kunimasa uit Hyuga ca. 1573.
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afb. 67 Wakizashi, mei Rakuyo-ju Fujiwara Kunihiro. Horikawa school, Keicho 15 (1610). Lengte 28,6 cm,
vrijwel geen sori. Deze sunnobi tanto of hira zukuri ko-wakizashi heeft een brede mihaba en dikke kasane
waardoor het of werk is van Keicho-shinto of shinshinto. De kitae bestaat uit itame gemengd met mokume
zanguri, veel ji-nie, chikei en duidelijk zichtbare mizukage. De nioi-guchi is wat bedekt en de hamon bestaat
uit licht notare gemengd met gunome en er zijn veel ko-nie.

afb. 68 Katana, mei Fujiwara Hirozane. Lengte 68,5 cm, sori 0,9 cm. Keicho-shinto periode. De kitae bestaat uit
o-itame-mokume zanguri met veel ji-nie en chikei en een diagonale mizukage bij de machi. De hamon is
gunome-midare gemengd met ko-notare, ko-gunome en enkele togari en heeft hoge en lage delen waardoor
hij er wat flamboyant uitziet. Er zijn ashi, fijne sunagashi, kinsuji en nie-suji en yubashiri en tobiyaki. De
nioiguchi is tamelijk breed en bedekt en voorzien van veel nie en enkele mura-nie.

Mizukage wordt in de Horikawaschool niet alleen gemaakt door Kunihiro maar ook door zijn
belangrijkste leerlingen Hirozane, Kuniyasu, Kunimasa, Masahiro en Kuninori.
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Edo

afb. 69 Katana, mei Bushu Shitahara-ju Terushige. Lengte 71,2 cm, sori 1,5 cm. Keicho-shinto periode. De
kitae bestaat uit itame met duidelijk mokume, ji-nie en chikei. De jigane is zwartachtig en er is mizukage
onder de machi. De hamon is in gunome-notare, gemengd met ko-gunome en wat sunagashi, de nioiguchi is
bedekt en toont ko-nie. De bedekte nioi-guchi in combinatie met de mizukage verwijst samen met de
kurikara horimono naar de Shitahara-school.

afb. 70 Wakizashi van Bushu Shitahara Yasukuni nidai met mizukage
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Oshu

afb. 71 Wakizashi, mei Yamashiro Daijo Kunikane. Dit is werk van de shodai Sendai Kunikane en gemaakt in
de Keicho-periode. Mizukage bij de machi is een kenmerk van zowel de eerste als tweede generatie
Kunikane.

Hankei

afb. 72 Katana, mei Hankei. Lengte 73,6 cm, sori 1,9 cm. De kitae is o-itame hadatachi gemengd met itame en
mokume (matsukawa-hada of hijiki-hada), er is veel ji-nie, chikei en mizukage bij de machi en muneyaki. De
hamon begint met een smalle yakidashi en vervolgt in een groot midare patroon met notare, o-notare en
gunome er is sunagashi, kinsuji en veel ko-nie en wat ara-nie, de nioi-guchi is tamelijk breed. Periode:
Keicho-shinto.
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Hizen

afb. 73 Katana, mei Hizen no Kuni Tadayoshi. Lengte 67,9 cm sori 0,9 cm. Keicho-shinto periode. Dicht koitame-hada met veel ji-nie, fijne chikei en duidelijk zichtbare mizukage bij de machi die afbuigt onder de
shinogi in een vage utsuri.

Naotane
afb. 74 Wakizashi, mei Tempo Go-nen Chushu Naotane
(1834). De lengte 43,03 cm. De kitae is dichtgesmeed
itame met chikei en ji-nie en wat yubashiri. De hamon
is breed en bestaat uit gunome-midare die wat schuin
geplaatst zijn met veel nie en ashi, ook is er sunagashi
en kinsuji. De boshi is tsukiage-gokoro en ko-maru met
een lange kaeri. De hamon begint een stukje boven de
ha-machi met yakiotoshi.

48

Jounsai Enshin
afb. 75 Een katana van Jounsai Hayama Enshin, gemaakt
in 1906. Lengte 2 shaku, 2 sun. Hij maakte dit zwaard
ter gelegenheid van zijn zestigste verjaardag en heeft
hier de stijl van de oude Awataguchi school
nagestreefd.

afb. 76 en Omi yari van Kanabo hayato no suke Masazane (ca. 1550-60) met een
paar centimeter boven de machi duidelijk zichtbaar mizukage vanuit de hamon
schuin oplopend naar de shinogi. (zie de schets op blz 18).
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Yakiotoshi en Mizukage als bewijs van opnieuw geharde zwaarden
Mizukage zou een aanwijzing zijn voor een opnieuw gehard zwaard. Maar alleen mizukage is een
onvoldoende criterium. Kanzan Sato geeft in zijn boek “The Japanese Sword, a comprehensive
guide” in de vertaling van Joe Earle een aantal criteria die kunnen duiden op opnieuw harden. Geen
van deze criteria echter, zijn op zich beslissend, er moeten meerdere van de genoemde criteria
zichtbaar zijn om enige zekerheid te hebben. Natuurlijk speelt de kwaliteit en de toestand van het
zwaard een rol. Maar ook het vakmanschap van de smid die het proces uitvoert is belangrijk, hoe
beter de smid zijn technieken beheerst en thuis is in verschillende stijlen, des te beter zal het
resultaat zijn. In de eerste helft van de 20ste eeuw was Kurihara kihide zo’n smid die veel zwaarden
opnieuw heeft gehard en er een studie van gemaakt heeft. Helaas zijn vooral de resultaten van de
tameshigiri na het opnieuw harden gepubliceerd24 en niet een beschrijving van het uiterlijk van een
zwaard voor en na het opnieuw harden.
In de zwaardgeschiedenis moeten er nogal wat zwaarden ooit opnieuw gehard zijn, doel was
voornamelijk om ze weer als wapen inzetbaar te maken. Daarnaast zijn soms beroemde zwaarden
die, door een brand of anderszins hun harding hadden verloren, opnieuw gehard omdat ze belangrijk
zijn voor de geschiedenis van Japan. Hoe je het ook wilt bekijken, opnieuw harden verminderd de
artistieke waarde van een zwaard omdat de signatuur die de smid door zijn harding in het zwaard
achterlaat verdwenen is. Naast de punten die Sato noemt zijn er nog een paar. Ik zal ze hieronder, in
cursief, noemen en waar mogelijk van commentaar voorzien:
 De vorm van het zwaard wijkt af van wat de smid gebruikelijk maakt.
 De buiging kan sterker of juist minder sterk zijn dan normaal voor de periode zijn.
Alvorens een zwaard opnieuw te harden wordt het uitgegloeid en aan de lucht afgekoeld om het staal
te rekristalliseren en alle spanning eruit te halen. De scherpe snede (Ha) moet bot gemaakt worden.
Om te harden moet de dikte op die plaats ca. 1,5 mm zijn. Een scherpe snede kan bij het harden gaan
scheuren. Omdat er materiaal op de Ha wordt weggenomen verdwijnt de ha-machi grotendeels en
moet er dus ook van de nakago materiaal weggehaald worden. Zowel het zwaard als de nakago
worden een beetje smaller en mogelijk veranderd de vorm. Ook de yokote moet
verplaatst worden en de ko-shinogi moet worden aangepast.
Tijdens het afkoelen treedt er in het staal sterke krimp en expansie op (zie afb. 18). Dat is zichtbaar:
wanneer een gloeiend zwaard in water wordt afgelest, krimpt het staal eerst bij de Ha, dat is het
dunste deel en koelt dus het snelste af. Daardoor buigt het zwaard krom in de richting van de snede
(Gyaku-sori). Vervolgens koelt de rug af. Maar door de verdergaande afkoeling van de ha, veranderd
bij 200°C, tegelijkertijd de austenietstructuur in martensiet waardoor het staal van de Ha uitzet. Door
de krimp van de munezijde in combinatie met het uitzetten van de ha-zijde trekt het zwaard krom in
de richting van de mune en vormt zo de sori van het zwaard25. Een smid kent de gevolgen van deze
krimp en uitzetting en houdt daar van te voren rekening mee door de sori minder sterk te maken dan
die uiteindelijk moet worden. Achteraf kan de sori nog wel wat gecorrigeerd worden, door de rug
plaatselijk te verhitten neemt de sori op die plek toe en door de shinogi wat uit te smeden wordt de
sori minder. Een bestaand zwaard heeft de sori die stilistisch gezien bij de periode van productie
hoort. De smid kan de sori van een opnieuw te harden zwaard verminderen door de shinogi wat uit
te smeden. Maar aangezien hij niet de oorspronkelijke maker van het zwaard is kan hij niet goed
overzien of zijn aanpassing voldoende is. Hier kunnen dus afwijkingen ontstaan die niet bij de
stijlperiode of smid horen.

24

Yakinaoshi, re-temper by Kurihara Hikosaburo Akihide; www.nihontocraft.com
De munezijde zal niet uitzetten want daar vindt geen transformatie van austeniet naar martensiet plaats,
daarvoor was de temperatuur bij het begin van het afkoelen te laag voor.
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 De hamon komt niet overeen met de hamon die de smid gebruikelijk maakt, of de kracht en
helderheid ontbreekt. De hamon kan ook dof zijn met een vage grens die lijkt op schrijven met
inkt op nat papier.
In de gehele zwaardperiode zijn er momenten geweest waarop een bepaalde stijl hamon in de mode
was. Ook zijn smeden bekend om hun eigen interpretatie van de hamon stijl, waardoor er smid- of
schooleigen kenmerken aanwezig zijn. Zo’n hamon heeft een typisch individueel karakter en dat is
lastig na te maken. Die individuele stijl van een smid of school zie je dus niet, of veel minder, bij een
opnieuw gehard zwaard. Bijvoorbeeld in de midden Kamakura periode werden Bizen-zwaarden
gemaakt met een op nioi gebaseerde choji-hamon. Wanneer zo’n zwaard nu een op nie gebaseerde
hamon heeft dan is voorzichtigheid geboden, zeker als de hamon bijvoorbeeld in gunome is in plaats
van choji. Vaak ontbreken de hataraki, zoals sunagashi, kinsuji, inazuma26 in een opnieuw geharde
hamon. Dat laatste kan gebeuren onder invloed van décarbonisatie, door verhitting verliest het staal
koolstof waardoor er minder of geen hataraki kunnen ontstaan. Een doffe of vage hamon kan hier
ook aan te wijten zijn27.
 Wanneer een zwaard muneyaki of tobiyaki heeft en de smid staat daarvoor niet bekend, dan
is dat verdacht.
 Een zwaard heeft een yakidashi of boshi die niet bij de smid past.
Yakidashi en boshi zijn belangrijke punten bij het beoordelen van een zwaard en kunnen beslissend
zijn in een kantei. Ze kunnen ook een indicatie geven of een zwaard al dan niet opnieuw gehard is.
Wanneer bijvoorbeeld, bij een ingekort zwaard de yakidashi bij de ha-machi begint, dan is dat een
duidelijk teken van opnieuw harden (afb. 77). Hetzelfde gaat op voor een koto-periode zwaard met
een shinto-type yakidashi (afb. 78).
Yakiotoshi en mizukage zijn, zoals gezegd, een verschijnsel dat je bij koto-zwaarden ziet en vooral bij
zwaarden van Kyushu. Om het patin van een nakago zoveel mogelijk in originele staat te behouden
wordt bij het opnieuw harden niet het hele zwaard verhit en opnieuw gehard. Daardoor ontstaat er
bij het aflessen yakiotoshi soms samen met mizukage. Maar alleen yakiotoshi en/of mizukage is geen
bewijs voor opnieuw harden, in principe heeft elk zwaard een witachtige reflectie aan het begin van
de hamon. Daarnaast zijn er ook in de shinto- en shinshintoperiode scholen en smeden die mizukage
en/of yakiotoshi maken.
De boshi is ook een belangrijk punt waar de smid zijn vakkundigheid in kan tonen. Smeden van
aanzien en scholen hebben eigen kenmerken. Wanneer de boshi niet past bij de smid van de
signatuur of de school dan is dat een aanwijzing voor opnieuw harden.
 De roest van de nakago toont droog en mist zijn oude patin.
Wanneer de nakago niet ontzien wordt dan zal deze door de hitte die nodig is om een zwaard
opnieuw te harden zijn roest (deels) verliezen. Oud lijkende roest kan kunstmatig gemaakt worden
maar dat ziet er anders uit omdat het in de loop der eeuwen gevormde patin niet aanwezig is.
 Het staaloppervlak van de kling ziet er dof, hard en droog uit of heeft een wat groenige tint.
 Het staaloppervlak is grof of er zijn veel masa-ware.
Wanneer het staaloppervlak ook na herhaald oliën en schoonmaken met uchiko er droog uit blijft
zien is dit verdacht. Ik denk dat dit doffe en droge uiterlijk ook het gevolg is van verlies van koolstof
door verhitting, of door een zekere verandering van de staalstructuur als gevolg van grote hitte. Ik
vermoed dat dit niet komt door de verhitting die nodig is om (opnieuw) te harden, want een zwaard
wordt tamelijk snel op de juiste hardingstemperatuur gebracht waardoor het verlies aan koolstof

26

allen opgebouwd uit nie en nie kan alleen ontstaan wanneer koolstof in de juiste verhouding in het staal
aanwezig is
27
Dit is dan meestal het geval bij zwaarden die hun harding in een brand verloren hebben, door langdurige
verhitting kan decarbonisatie plaatsvinden.
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gering zal zijn. Ik denk eerder dat een zwaard met deze verschijnselen koolstof heeft verloren
doordat het in een brand gelegen heeft (dus roodheet geweest is en mogelijk ook geoxideerd is).
Door de gebruikte smeedtechniek met verschillende staalsoorten, hard-, zacht staal, veel- weinig
koolstof, kan het zijn dat bij sterke verhitting het ene type staal componenten verliest en het andere
niet. Het staaloppervlak is daardoor ook veranderd en meer poreus geworden, het gaat hier om
microporeusiteit, uiterst kleine, voor het blote oog onzichtbare gaatjes en naden in het staal die het
dof en droog doen uitzien. Maar ook hier moeten we weer voorzichtig zijn want ik heb oude, “KoUda en Hoki”, zwaarden gezien die ook een wat fijn gepit oppervlak hebben, net alsof er door de kat
aan gekrabd is (dit is grotendeels wel zichtbaar zonder loep). Deze openingen in het staal zijn echter
ontstaan door fijne slakresten in het staal die niet volledig uitgesmeed zijn. Bij het polijsten van het
zwaard laten die korrels los, laten een opening achter en trekken door hun hardheid een klein krasje
vanaf de opening in het staal, in de richting van het polijsten.
Masame is lastig te maken omdat de lagen perfect moeten hechten om masame dwars op het
patroon te kunnen uitsmeden. In puur masame zwaarden, zoals die van de Hosho-school, maar ook
van shinto smeden zoals Sendai Kunikane zijn meestal kleine zogenaamde masa-ware zichtbaar. Ze
worden hier niet als smeedfout aangemerkt, maar horen bij dit smeedpatroon. De hedendaagse
Mukansa-smid Yoshindo Yoshihara heeft in 1995 enkele tanto in Hosho-stijl gemaakt en daarin zijn
ook minieme masaware zichtbaar (al dan niet met opzet gemaakt om het origineel zo nauwkeurig
mogelijk te benaderen). Bij een brand kan een zwaard zo heet worden dat door de spanning die dan
ontstaat de lagen van de masame loslaten waardoor er sterke masaware ontstaat. Ik heb een zwaard
gezien waarvan de masame structuur in de shinogi en in de hada plaatselijk open was gaan staan.
Het staal was dof en zag er hard en droog uit, de hamon was vaag en er waren weinig hataraki, de
kleur van de nakago was droog en dof. Dit was een heel duidelijk voorbeeld van een zwaard dat in
een brand had gelegen en daarna opnieuw gehard was.
 Het staal ziet er ongewoon hard en glanzend uit.
Door aanwezigheid van ji-nie krijgt het staal bij een goede polijsting een zacht en wat vochtig
uiterlijk. Ik denk dat een harde sterke glans ontstaan is door verlies aan koolstof, waardoor er bij het
opnieuw harden geen of onvoldoende ji-nie gevormd kan worden. Ik vermoed ook dat dit alleen
gebeurt bij zwaarden die niet aan grote hitte tijdens een brand zijn blootgesteld maar bij lagere
temperatuur zijn harding verloren heeft of door veel polijsten zijn hamon kwijt is.

afb. 77 Een ingekort zwaard waarvan de hamon bij de machi begint zoals hier is een duidelijk voorbeeld van
een opnieuw gehard zwaard.

mizukage

yakidashi

afb. 78 Een Kamakura periode Bizen zwaard begint met een shinto periode yakidashi. Dit is een teken van
een opnieuw gehard zwaard.
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afb. 79 De hamon loopt weg in de nakago. Dit is normaal voor een ingekort zwaard.

de harding begint boven de ha machi

mizukage

afb. 80 De hamon begint een stukje boven de ha-machi en er is mizukage aanwezig. Dit zie je bij Koto
periode zwaarden, zwaarden van Kyushu en enkele andere smeden en scholen in de Shintoperiode, tevens
kan het voorkomen bij opnieuw geharde zwaarden.

In zijn blog van juni 2013 schrijft Markus Sesko een stukje over het opnieuw harden van de boshi van
een zwaard en het door de polijster aanbrengen van een imitatie boshi. Ik heb zijn stukje hieronder
integraal overgenomen:
New bōshi
I guess everyone knows that Japanese swords were and are re-tempered, a process which is called
„saiha“ (再刃) or „yaki-naoshi“ (焼き直し). But there is also a way, even a bit more difficult, to retemper just the bôshi, and this process is called „yakitsugi-bôshi“ (焼継ぎ帽子, lit. „patched bôshi“).
Usually it can be detected by a considerably weaker nioiguchi from where the smith decided to have
his re-tempering started. Apart from that, a mizukage might appear just like at the ha-machi at a full
yaki-naoshi. But a yakitsugi-bôshi is more rare than a complete saiha and I haven´t seen a blade
showing this feature so far. However, it was not uncommon in the past when swords were actually
used. That means when a certain sword got damaged at the tip and it was decided that it is good
enough to be used again on the battlefield, it is possible that the repairing smith suggested having
only the concerned kissaki section re-tempered and not the entire blade.

Schematic oshigata of a yakitsugi-bôshi.
nother possibility to „add“ a new bôshi is by needling but this process called „kaki-bôshi“ (描き帽子,
lit. „drawn bôshi“) is just of a cosmetical nature. Here the polisher is able to reconstruct the bôshi by
adding small dents with a fine needle. In the light, these dents appear just like nioi and I can tell you, I
have seen a needled bôshi and it is really hard to tell at a glance that it is cosmetic, i.e. that there is no
hardened area present. When it is well done by the polisher, you have to take a really close look under
the light to see the small needle punctures.
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Oei periode hira-zukuri ko-dachi

Dit is een hirazukuri ko-dachi uit de Oei-periode met een lengte van 61,2 cm, de sori is 2 cm en er is
saki-sori, het zwaard is ubu, maar wel een paar centimeter machi-okuri en mu mei. De kitae is itame
gemengd met masame en er zijn veel chikei en shirake-utsuri. De hamon, in het bovenste deel van
het zwaard, is ko-nie deki gunome-midare, met sunagashi, kinsuji en inazumi. Naar de machi toe
wordt het patroon rustiger en eindigt in yakiotoshi die vergezeld gaat met een wat gevlekt utsuriachtig effect, dat geen mizukage is maar een koshiba in oude stijl. Want na de yakiotoshi lijkt de
hamon nog wat vaag en onduidelijk door te lopen. De hada loopt bij de machi onveranderd door in
de nakago. De machi is een paar centimeter opgeschoven, dus de yakiotoshi moet oorspronkelijk wat
eerder begonnen zijn.
De jigane heeft een donkere band bij de ha die wat vaag masame is en is bedekt met fijne konie. Die band doet denken aan vroeg Yamato-werk, de band is aan de ene kant breder dan aan de
andere (die band is het donkerblauwe deel in de tekening). De kleur van het staal van het hele
zwaard is donker en die middelste laag toont wat blauw. De aangrenzende laag (de Ji, lichtblauw op de
tekening) bevat uitbundig chikei en heeft donkere plekken zoals bij de Awataguchi school. Het geheel
doet denken aan werk uit Ura-Japan (Noord-Japan) en is mogelijk het werk van een Hoju- of Uda smid.
Het zwaard is gemaakt zonder shingane28 en in het midden is in sanmai-constructie hagane voor de
snede ingezet, het bestaat dus uit drie lagen, zie de bijgaande tekening.

afb. 81 Constructie van de ko-dachi. Het donkerblauwe deel is het zichtbare hagane in masame met ji-nie, de
kleur van het staal is donkerblauw. Het lichtblauwe is kawagane, een dichtgesmeed itame met veel chikei.
͘
Het heeft een donkere kleur Het
grijze deel is staal met veel “bones”, zoals bij Owari en Kanayama tsuba.

afb. 82 Kawagane
van de Ji met veel
chikei.

28

zonder kernstaal, dus geheel uit kawagane.
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afb. 83 De nakago van de hira zukuri ko-dachi.

Dit is een goed voorbeeld van wat de constructie van een zwaard te maken heeft met de hamon. Er is
hier gekozen voor een sanmai constructie met een apart stuk staal voor de snijkant, het hagane. De
harding heeft plaats op dat stuk staal, dat daar ook de kwaliteiten (een koolstofgehalte van 0,6 - 0,7
%) voor heeft. Het hagane is zo ingezet dat het niet doorloopt tot aan de ha-machi. Dat kan opzet
zijn, bezuinigen op kostbaar staal of het is bij toeval zo gegaan. Omdat het kawagane anders van
samenstelling is zal de harding daar ook anders verlopen en een ander effect laten zien. Er is
yakiotoshi boven de ha-machi op de plaats waar het hagane stopt. De harding gaat wel door in het
kawagane maar dat resulteert in een vage hamon met koshiba, die wat utsuri-achtig aandoet.
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Zwaarden met Yakiotoshi en/of Mizukage in mijn collectie
afb. 84 Deze unokubi-zukuri, iore mune en licht toriisori yoroidoshi is 25,2 cm lang, de dikte bij de machi
is 12,8 mm en bij de yokote 7 mm.

Voorbeeld 1.
De kitae is een sterk golvend masame dat naar de
ha toe wat ayasugi wordt in een klein en
langgerekt patroon, het is bedekt met ji-nie die
wolken shirake (utsuri) vormen. Bij de habakimoto is een itame structuur zichtbaar, die schuin
wegloopt naar de ha-machi. Op de mune is
zichtbaar dat op die plaats het klingdeel V-vormig
aan de nakago is geweld. Het lijkt alsof de
staalstructuur er een kwart slag gedraaid is.
De hamon bestaat uit langgerekte en afgeplatte
kataochi-gunome met korte en diepe tani. Verder
zijn er sunagashi met enkele ashi. Bij de hamachi, boven het itame deel is yakiotoshi met
zwakke mizukage die overgaat in shirake. De
hamon en boshi zijn aan beide zijden wat
verschillend. In de monouchi aan de omote
boven de vlakke gunome is een wat choji-achtige
structuur bedekt met nie en overgaand in
shirake, zoals bij een koshiba. De boshi aan de
sashi omote is licht notare en spits ko-maru kaeri
met hakkake en aan de ura suguha die in het
midden naar de fukara neigt en is vrijwel
yakizume.
De nakago is ubu, nagasa 10 cm, wat sori, sujikai
yasurime en een katasogi nakago jiri, de mune is
afgerond met sujikai yasurime en er is een
mekugi-ana. Aan de bovenzijde van de nakago is
aan de sashi-omote een grof kesho type
yasurime.
De leeftijd van de yoroidoshi is wat lastig vast te
stellen maar gezien de conditie van de nakago
denk ik dat het Shinto-werk is. Hetzelfde geldt
voor de school waarin het gemaakt is. Kijkende
naar de nakago-jiri kan het Kaga werk zijn, maar
de vorm van de nakago en de nakago-jiri lijken
ook op werk van Gassansmeden uit de
Muromachi periode.
Wat opvalt, is de constructie met een vuurlas bij
de habaki-moto. Het is duidelijk dat dit met opzet
zo gemaakt is en uit de vorm van de tanto valt af
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te leiden dat het origineel is. Je kunt je afvragen of het staal van de nakago van een andere kwaliteit
is of dat het allen 90° gedraaid is. Het staal met de itame structuur en de nakago zijn aan de ha-zijde
wel gehard, ook bij de mune is in het itame duidelijk een witte shirake-achtige nie-wolk te zien. De
tanto is dus geheel ondergedompeld om af te koelen bij het harden en het staal van het itame-deel
bevat ook voldoende koolstof om gehard te worden.
De foto hieronder (afb. 85) laat eenzelfde constructie zien, maar dan van een hira-zukuri chokuto uit
circa de 9de eeuw. De manier van werken is dus erg oud maar is ook toegepast door de Shinto-smid
Kotetsu die aan de basis, aan beide zijden, een o-hada maakt, dit wordt teko-gane of hyotan-gane
genoemd .
afb. 85 Mokusa of Hoju
zwaard uit de Sosho-in in
Nara met yakiotoshi op
ca ͘⅓ vanaf de ha-machi.

Dit is een zwaard uit de
Sosho-in. Het
smeedwerk doet
denken aan Mokusa- of
Hoju werk. Het is
duidelijk een zwaard
dat gemaakt is om mee
te vechten. De
constructie is wat
anders dan je zou
verwachten. Ten eerste
is er yakiotoshi en
begint de hamon op
ongeveer een derde
vanaf de ha-machi.
Maar het eerste stuk
heeft ook een ander
smeedpatroon dan de
rest van het zwaard.
Hier is goed zichtbaar
dat er twee delen aan
elkaar geweld zijn en de
hamon begint dan een
stuk boven die vuurlas.
Er is nog een ander
zwaard in de Sosho-in
dat dezelfde constructie
heeft.
Bij de yoroidoshi uit
mijn collectie zie je iets
vergelijkbaars. Daar is
ook een vuurlas
gemaakt en begint de
hamon met een yakiotoshi direct boven die las. Het deel boven de las is in masame nagare. Bij de
yoroi kan ik me voorstellen dat dit gedaan is om, door de masame structuur, de sterkte voor het
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doordringen van een harnas groot te houden en om afbreken tegen te gaan de smeedstructuur om
te draaien en yakiotoshi toe te passen. Veel yari hebben een masame structuur, zij zijn voornamelijk
gemaakt om mee te steken, de masame structuur zal dus voordelen hebben voor zo’n wapen. Ik heb
ook een korte, dikke yari (afb. 90) van het type yoroidoshi die tot iets minder dan de helft van de
lengte gehard is. Voor de polijsting was door licht etsen de smeedstructuur zichtbaar gemaakt.

afb. 86 Detail foto's van de yoroidoshi.

Deze manier van vuurlassen, van twee soorten jigane, komt dus meer voor, de Japanse term hier
voor is "yuduke", 湯付. In principe is zo’n verbinding heel sterk, zeker op de manier waarop dat bij de
yoroidoshi gedaan is met een V-vormige verbinding. Even boven de las begint ook de wolkachtige
shirake, maar aan een zijde is er ook shirake zichtbaar in de itamestructuur. Het smeedpatroon van
deze yoroi loopt, net als bij de oude voorbeelden, weg in de richting van de ha-machi. Ook bij die
oude zwaarden is er sprake van een soort yaskidashi-utsuri die begint bij de yakiotoshi. Goede
voorbeelden zijn ko-Hoki en de zwaarden die door Keizer Go-Toba zelf gesmeed en gehard zijn de
Kiku no Onsaku. Volgens een hedendaags zwaardsmid is dit de traditionele manier van smeden.
Volgens die smid vormt het samenvoegen van twee withete delen staal een solide verbinding omdat
de delen aan elkaar smelten en de moleculen mengen. Een zo gemaakt zwaard zou op die plaats, na
verder uitsmeden, verend zijn dus niet verbuigen bij belasting. De methode is vergelijkbaar met die
van Kotetsu.

afb. 87 Tachi, Kiku no Onsaku, zwaard gesmeed en gehard door Keizer Go Toba, met yakiotoshi.
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afb. 88 De nakago van de Kiku no Onkashi.

afb. 89 nog meer detailfoto's van de yoroidoshi maar nu de andere zijde.
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afb. 90 De in de tekst genoemde yoroi yari. De hada is masame hada bedekt met ji-nie, naar de rib en de
kissaki wordt de masame fijn maar langgerekt itame. Het uitgangsmateriaal is in masame en de itame
structuur op de rib en de in de kissaki ontstaat door het in de ruitvorm smeden en vervolgens in het
gewenste model schrapen en vijlen.

In de Shinto-periode maakt Horikawa Kunihiro aan de basis van zijn zwaarden een O-hada, die Tekogane genoemd wordt en mizukage, meerder leerlingen van hem deden dat ook zoals zijn jongere
broer Saburo Daiju Kuniyasu.
Fred Weissberg zegt in zijn artikel over Horikawa Kunihiro met betrekking tot mizukage het volgende:
 “ nother important point is the wide tempering executed at the yakidashi where the hamon
starts. Finally, one very important kantei point is the presence of mizukage (shadow-onwater) starting from the base near the hamachi extending upward toward the mune at an
angle. Normally this is a sign of sai-ha (re-tempering), but not with Kunihiro.”
Zwaarden met een grove itame, zoals die van Ura-Yamato zouden beter bestand zijn tegen extreme
koude dan elegante Yamashiro of Bizen zwaarden met een fijne itame/mokume hada. Daarom denk
ik dat de zwaarden met een prominente itame-hada bedoeld waren voor gebruik in koude streken
zoals Noord-Japan, Mantsoerije enz.
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Voorbeeld 2.
Een ander voorbeeld van yakiotoshi met een zwakke mizukage is deze Bungo shinogi-zukuri
wakizashi.
De lengte is 49,2 cm, breedte bij de moto haba: 26,5 mm en bij de saki haba: 17,8 mm, dikte bij de
machi: 5,1 mm, de sori is 10 mm.
De kitae is Itame-mokume met bij de ha masame nagare dat plaatselijk ayasugi wordt, ji-nie
waardoor het staal er vochtig (nettori) uitziet en chikei.
De hamon is gunome midare met (saka)togari, nie die sterk zijn in de tani van de gunome, saka ashi,
sunagashi, kinsuji, inazuma, muneyaki en er is yakiotoshi tot 12 mm van de machi en een vaag
mizukage-achtig effect dat aan een zijde over lijkt te gaan in utsuri. De boshi is aan de ura notare-komaru-kaeri, en aan de omote hakikake.
De nakago is ubu, machi okuri, licht tanagobari, slank met matige sori, ha-agari kurijiri, katte-sagari
yasurime, 3 mekugi-ana, mu-mei.

afb. 91 Op de onderste foto is met een witte lijn de loop en grens van de mizukage aangegeven, de hoek is geen 45° maar
ligt eerder tussen de 30° en 38°. Het staal achter de lijn toont witachtige, voor de lijn is er veel ji-nie en chikei en is het
staal donker en is het vochtige effect (nettori) van de fijne ji-nie goed zichtbaar.

Op de foto is goed te zien dat het itame smeedpatroon van de Ji doorloopt in de habaki-moto. Maar
wanneer je goed naar de ha kijkt dan zie je dat die gemaakt is in masame. Ik denk dat de ha bestaat
uit hagane dat tussen twee stukken kawagane met itamestructuur in gezet, een vergelijkbare
constructie als bij het zwaard van afb. 81, maar het effect lijkt toch wat anders. De hamon loopt allen
door in het masame deel en stopt met yakiotoshi. Vanaf de yakiotoshi is een schuin omhoog lopende
vage grens zichtbaar, niet als een witte lijn als bij mizukage maar er is kleur en glansverschil die
veroorzaakt wordt door het verschil in aanwezigheid van ji-nie en chikei in het deel voor en achter
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die grens. Het staal voor de grens - richting kissaki - is donker en na
de grens is witachtig. Ik denk dat de hamon is aangebracht met
behulp van een kleilaag die doorgelopen heeft tot aan de ha-machi.
Het staal van de habaki-moto en tot ver in de nakago aan de ha-zijde
is wel gehard. De smid heeft het zwaard geheel ondergedompeld om
af te lessen. De mizukage is gevormd door de temperatuursgrens,
samen met de aan een kant vaag zichtbare utsuri.
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Voorbeeld 3.
Deze naginata is gemaakt in Soshu-stijl van de Odawara, Shimada of Shitahara zo rond 1580-1600.
De nagasa is 47,5 cm. De kitae is itame met enkele jorin-moku in het midden, ji-nie, chikei en
sunagashi, het staal is helder. [Er is een reparatie zichtbaar, een klein stukje ingelegd staal (umegane)
in de monouchi aan de ura zijde.]. Staal bij de machi is anders van structuur. Het lijkt erop dat het
kawagane even boven de machi stopt en dat hier het shingane zichtbaar is waarvan ook de nakago
gemaakt moet zijn. De hamon is gunome-choji midare, nioi fukai bedekt met grote nie en geclusterde
nie en veel nie in de tani die hier en daar sunagashi vormen. De hamon begint op ca. 1,5 cm van de
ha-machi met yakioyoshi. De boshi is midare komi tsukiage met scherpe kaeri fukai. De nakago is
ubu, tot even boven de mekugi ana, er zijn hira kiri - shinogi sujikai yasurime, daaronder sensuki
(geschraapt in de lengte), kiri nakago jiri, 1 mekugi ana. De horimono bestaat uit koshi-hi met kaku
uiteinde en soe-hi in naginata stijl.

De grens van kawagane en shingane even boven de ha-machi loopt vanaf de laatste gunome schuin
in de richting van de munemachi. Langs die grens is vaag een smalle band nioi zichtbaar als bij een
zwakke mizukage, maar die loopt nu dus de andere kant op, richting nakago. In het staal achter de
grens is vrijwel geen smeedstructuur zichtbaar. Omdat de nioilijn in de verkeerde richting loopt kan
deze niet ontstaan zijn door het schuin houden van het zwaard bij het aflessen, dan zou de lijn in de
andere richting moeten lopen. De kling is dus op de gebruikelijke manier afgekoeld. Kan het zijn dat
het staal zonder duidelijke hada te weinig (<0,35%) koolstof bevat zodat er geen harding mogelijk is?
Een test met een vijl wijst uit dat dit staal tot ver in de nakago aan de ha-zijde gehard is, dus het staal
is daar wel voldoende koolstofrijk voor harding. Ook hier volgt de mizukage dus de hittegrens.
De reden voor deze constructie kan zijn:
1. zuinigheid, niet meer goed kawagane gebruiken dan strikt noodzakelijk.
2. Het kan ook zijn dat dit een poging is om de breekbaarheid op dit punt te verminderen. Staal
met minder dan 0,6% koolstof wordt weliswaar niet glashard maar wint wel aan hardheid en
taaiheid tijdens yaki-ire.
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Voorbeeld 4.
Een ander voorbeeld van mizukage is deze vroege wakizashi van Sendai Kunikane Shodai.
De lengte is 47 cm. de dikte bij de machi is 6,7 mm. De jitetsu bestaat uit fijn ko-itame verlopend in
een fijn en krachtig masame, ji nie, fijne chikei, mizukage, shirake utsuri, een enkele masa-ware. De
hamon is gelijk aan beide zijden en bestaat uit O-notare in nioi met sterke nie en ko-nie, enkele
gunome in de monouchi, gunome ashi, kuichigaiba, sunagashi, uchinoke, kinsuji, nijuba, nie kuzure
en losse eilandjes en strepen nie in de ha als dubbele hamon. De boshi is yakizume, hakkake fu, ko
maru kaeri. De nakago is ubu, ko-niku, 1 mekugi ana, sujikai yasurime, kurijiri. Het zwaard moet
gemaakt zijn tussen ca. 1619 en 1650. Maar de sugata is Keicho Shinto. Daarom is het zeer goed
mogelijk dat dit een vroeg werk is van de eerste generatie die geboren is in 1589. Tussen 1619 en
1626 signeerd hij zijn werk niet! Maar het kan net zo goed gemaakt zijn als speciale opdracht door de
derde generatie. Van hem is een zwaard in deze stijl bekend maar het is mij onbekend hoe lang dat
zwaard is en het heeft geen mizukage. In de literatuur wordt gemeld dat mizukage een kenmerk is
van de 1ste generatie Kunikane.
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afb. 92 Vanaf het einde van de hamon, achter de ha-machi, loopt een vage lijn richting mune onder een hoek
van ca. 45°. Aan de andere zijde loopt eenzelfde lijn naar de mune maar draait vlak onder de mune naar
beneden om dan als een wat golvende band shirake-utsuri op ca. 6-12 mm van de mune door te lopen
richting kissaki.
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Hebben we hier nu te maken met mizukage of
is het shirake-utsuri die opstijgt vanaf de hamachi, of is het een combinatie, mizukage
overgaand in shirake-utsuri.
Shirake utsuri is geen echte utsuri, want er is
geen antai en volgens de heer Han gaat utsuri
vergezeld van antai.
Het kan hier dus gaan om shirake gaan, een
vorm van fijne nioi die als een wolk in de ha
zweeft op enige afstand van de hamon en een
contrast vormt met het tussenliggende staal
dat wat donkerder is.
De hamon loopt door tot achter de ha-machi
en daar begint de mizukage-achtige lijn. Het
itame/masame smeedpatroon loopt door in de
habaki-moto en de masamestructuur lijkt daar
wat naar de ha van de nakago te buigen. De
vage nioi-lijn van de mizukage is dus niet
ontstaan door verandering van staaltype maar
door het verschil in temperatuur van de delen
van het zwaard bij het harden.

Vooral de 1ste en in wat mindere mate de 2de
generatie Sendai Kunikane staan bekend voor
mizukage bij de machi. (Shinto & Shinshinto
Kantei, blz. 233, Markus Sesko, zie ook afb. 71). De
NBTHK noemt dit verschijnsel hier dus
mizukage.
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afb. 93 Een tanto van Masamune waar een vergelijkbaar begin van utsuri zichtbaar is als op de wakizashi van
Kunikane. Bij Masamune blijft de band tegen de bo-hi aanlopen.

afb. 94 Een tanto van Masamune waarop een mizukage achtige schaduw zichtbaar is.
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afb. 95 Het hierboven genoemde kanteivoorbeeld: Een wakizashi van de eerste
generatie Sendai Kunikane. Lengte 40,75
cm, sori 1,9 cm.

De kitae is een zeer dicht itame dat
geheel nagare is. er zijn veel ji-nie en
fijne chikei. Er zijn in de habuchi
hotsure, kuichigaiba, uchinoke en koashi. De nioiguchi is helder en vol met
nie met hier en daar sterk schitterende
ara-nie. Verder zijn er kinsuji en
sunagashi en een duidelijk zichtbare
mizukage bij de machi.

Terzijde:
De 1ste generatie Sendai Kunikane werd in
1614 zwaardsmid voor De Date familie en
studeerde van 1614 tot 1619 bij Etchu no
Kami Masatoshi. Vanaf 1619 werkte hij in
Sendai in dienst van de Date daimyo. Het
eerste gesigneerde werk dat we van hem
kennen is van 1626, toen kreeg hij ook zijn
titel, Yamashiro Daijo. Kan het zijn dat hij
tussen 1619 en 1626 uitsluitend voor de
Date-clan werkte en daarom niet
signeerde?
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Voorbeeld 5.
Tanto, mei Nobukuni
Dit is een Nanbokucho periode hira-zukuri, iore-mune tanto met een lengte van 28 cm en een moto
haba van 26,2 mm en de moto kasane is 6,2 mm. De kitae bestaat uit Itame-mokume met nagare
gokoro bij de ha, fijne ji-nie worden naar de mune toe shirake utsuri-achtig, chikei gemengd in de
hada.
De hamon is suguha besprenkeld met fijne ko-nie die hier en daar wat groter worden, ashi, yo, een
hint van sunagashi en wat nijuba. De hamon stopt op ca. 5 mm van de ha-machi in yakiotoshi.
Als horimono zijn er gomabashi aan beide zijden, doorlopend in de nakago tot onder de ko-shinogi
De Nakago is ubu, kurijiri, yasurime katte sagari, lichte maru mune, 2 mekugi ana, niji mei Nobukuni.

Bij deze tanto is er een korte yakiotoshi met een wat gerafeld einde, het lijken wat lijntjes nie-kuzure
die in de richting van de ha-machi lopen. Er is geen mizukage zichtbaar en het smeedpatroon lijkt door
te lopen. Aan een zijde lijkt de hamon, zij het vaag ook door te lopen in een smalle suguha (zie foto
links, de wat donkere verkleuring is in het echt wit. Het staal is bij de ha-machi en in de nakago aan de
ha-zijde gehard, dus de hele kling is ondergedompeld bij het lessen.
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Voorbeeld 6.
Tanto, mu mei, Satsuma: Motohira-ha
Deze shinshinto hira-zukuri, iore-mune tanto is exact 1 shaku lang (30,3 cm), slank en dun. De nakago
is ubu en heeft de voor deze groep kenmerkende vorm: slank met halverwege een uitsulping
waardoor de vorm tanago-bari lijkt.
Het staal is donker met witte lijnen, chikei en ji-nie. De hamon is suguha met veel fijne nie die kunsuji
vormen die in de jihada doorlopen (poatao-veins).
Aan beide zijden is mizukage zichtbaar, aan de ura buigt de lijn halverwege is een soort utsuri en aan
de omote zijn twee lijnen zichtbaar die tot aan de mune lopen, de een naar voren en de ander wat
naar achter zodat ze een assymetrische V vormen.

afb. 96 Satsuma tanto met aan de omoto de duidelijk zichtbare V-vormige mizukage.

De V-vormige mizukage doet denken aan de schaduw-mizukage zoals op afb. 99. De verdeling van de
hitte in het zwaard bij het harden is oorzaak van deze mizukage. Dat de mizukage aan de ura niet
doorloopt tot aan de mune en ook wat zwakker is komt doorde de hitte van de kling niet gelijk is
geweest aan beide zijden.
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Wakizashi
Mei:
播州手柄山藤原氏繁
Chumon mei: 阪陽堀部重明依懇望作
Jidai mei:
天明三癸卯年二月日

Banshū Tegarayama Fujiwara Ujishige
Sakayo Horibe Shigeaki i kon bō saku
Tenmei san Mizunoto U nen ni gatsu hi

Voorbeeld 7.
Deze shinshinto (1783) wakizashi van Tegarayama Ujishige sandai heeft aan beide zijden een
mizukage-achtige utsuri die aan de omote sterker is. Aan beide kanten buigt de lijn tot net onder de
shinogi en volgt die deze een stuk. Aan de omote zijn aan de buitenzijde van de kromming van de
mizukage donkere schuin naar achter lopende vegen te zien die op chikei lijken die het
smeedpatroon niet volgen.
De jihada bestaat uit fijn itame dat wel goed zichtbaar is en bedekt is met fijn ji-nie. De hamon is in
nie en besprenkeld met ara-nie en is een O-notare-midare met sunagashi, nijuba, koichigaiba. Langs
de hele mune is er mune-yaki. Het zwaard is 51,5 cm lang is slank met een matig sterke torii-sori en
wat korte chu-kissaki.

afb. 97 Wakizashi van Tegarayama Ujishige uit 1783.

afb. 98 Deel van de hamon met ara-nie, sunagashi en nijuba.
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Ook hier is de mizukage of beter mizukage-achtige utsuri ontstaan door de verdeling van de hitte in
de kling en volgt de lijn van de mizukage de hittegrens tussen hamon en shinogi-ji. De naar achter
gerichte vegen boven de mizukage aan de omote doen denken aan de in een koshiba zichtbare
structuren, alleen zijn ze hier zwakker en bevinden ze zich boven de mizukage-lijn zoals bij midare
utsuri. Ze zijn wel goed herkenbaar en doen denken aan chikei, dus vormen van nie of nioi, FeCkristallieten dus.
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Hoe vaak komt Yakiotoshi, Mizukage of Koshiba voor?
Uit het voorgaande blijkt dat yakiotoshi en mizukage bij meer Den, Ha en Ryu voorkomen dan je zou
verwachten op basis van de beschrijvingen in de meeste naslagwerken. Doorgaans beperken die
beschrijvingen zich tot de algemene kenmerken en zijn ze gereduceerd tot de belangrijkste
karakteristieken die op het merendeel van het werk te zien is. Beter zicht krijg je bij de bestudering
van concrete voorbeeldzwaarden. Hieronder doe ik een poging om te onderzoeken hoe vaak
Yakiotoshi, Mizukage en Koshiba in welke Den, Ha of Ryu voorkomt. Dat doe ik aan de hand van de
Kantei-zwaarden die de NBTHK gebruikt heeft in de periode van 2006-2012. Markus Sesko heeft deze
kanteizwaarden verzameld en de Japanse beschrijving vertaald. Het gaat om 274 Koto zwaarden en
254 Shinto en Shinshinto zwaarden. Het gaat dus om een kleine selectie maar wel van
schoolvoorbeelden. Toch kan dit niet echt representatief genoemd worden, het geeft slechts een
indruk van het percentage zwaarden dat een van deze verschijnselen heeft en in welke scholen het
vooral voorkomt. Ik heb alleen de zwaarden vermeld waarbij yakiotoshi, mizukage of koshiba
uitdrukkelijk in de tekst genoemd worden. Op de oshigata is mizukage nogal eens te verwarren met
vanuit de ha diagonaal opstijgende (shirake) utsuri. De genoemde aantallen spreken voor zich. Het
percentage is gerelateerd aan het aantal besproken smeden per Den of Ha (dik gedrukt) bij de Kotosmeden en per vestigingsplaats (dik gedrukt) bij de Shinto smeden.
NBTHK-Kantei 2006/2012 - Koto periode

Yakiotoshi

Den, Ha, Ryu
Yamato-den
Senjuin
Ko-Kyushu Ryosai
Bizen-den
Ko-Bizen
Hoki
Bungo

aantal

%

periode

1
1

10 %
20 %

Kamakura
Vroeg Kamakura

1
3
1

1,3 %
60 %
33 %

Laat Heian
Laat Heian/Kamakura
Laat Heian/Kamakura

Yakiotoshi
met Mizukage

Hoki

2

40 %

Laat Heian/Kamakura

Mizukage

Yamashiro-den
Awataguchi
Ko-Bizen

1
1

3,5 %
4 %

Kamakura
Vroeg Kamakura

Mizukage

NBTHK Kantei 2006/2012 - Shinto periode
Den, Ha, Ryu
aantal
%
periode
Kyoto
Horikawa school
5
19 %
Keicho-shinto
Edo
2,5 % Keicho-shinto
Shitahara
1
2,5 % Keicho-shinto
Hankei
1
Oshu
35 %
Keicho-shinto
Sendai Kunikane
2
Hizen
Tadayoshi
3
12 %
Keicho-shinto

Bij de Koto-voorbeelden moet opgemerkt worden dat veel zwaarden suriage of O-suriage zijn en dat
ze daardoor de gezochte kenmerken verloren kunnen hebben. Uit het onderzoek naar zwaarden met
yakiotoshi en mizukage in de literatuur is gebleken dat dit in de Heian- en Kamakuraperiode toch
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relatief veel voorkomt. Zouden we het onderzoek hier beperken tot alleen ubu of vrijwel ubu
kanteizwaarden dan zal het percentage aanzienlijk hoger uitkomen. Wat wel opvalt is dat alle Hoki
kanteizwaarden yakiotoshi hebben, 40% daarvan heeft ook mizukage. Ik zie dit als een aanwijzing
naar een Mokusa herkomst van deze twee kenmerken. Wat ook opvalt is dat koshiba nergens
genoemd wordt, ik ga er dus vanuit dat het bij geen van de gebruikte kanteizwaarden voorkomt.
Verder is er in de shintoperiode alleen mizukage aangetroffen en komt dit uitsluitend voor bij de
kanteizwaarden uit de Keicho-periode. In de kanteivoorbeelden van de shinshintoperiode zijn geen
van de onderzochte hardingsverschijnsels aangetroffen. Uit de voorbeelden uit mijn collectie zijn er
wel twee voorbeelden van mizukage, een van shinto-Satsuma en een van Tegarayama Ujishige uit
1783.
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Conclusie
De grootste hardheid van het zwaard vind je in de yakiba die begrensd wordt door de hamon en
habuchi. De yakiba is ook het heetst geweest bij het harden. Door de hoge temeratuur is de meeste
koolstof opgelost en heeft zich austeniet gevormd. Het staal boven de hamon is ook gehard maar is
minder heet geweest waardoor er minder koolstof is opgelost en er nog perlitisch staal aanwezig is.
Door de dikkere kleilaag was de afkoeling ook wat trager. Beide factoren zorgen ervoor dat het staal
er minder hard wordt. In de ji zijn er daarom ook andere kristalformaties zichtbaar zoals ji-nie, chikei,
shirake en utsuri. Het staal van de ji zou je taai kunnen noemen. Het staal van de shinogi heeft ook
een dikke kleilaag gehad maar is het minst heet geweest. Er is daarom geen of nauwelijks koolstof
opgelost en dus ook geen austeniet gevormd, daarom is het staal in de shinogi zacht. Tussen het
harde en taaie staal vormt de hamon de grens en tussen het taaie en zachte deel is, bij een zwaard
dat van het juiste staal gemaakt is, ook een grens die als een schaduw zichtbaar is. Hoe goed die grens
zichtbaar is hangt ook af van de polijsting, maar die grens en soms nog een extra schaduwlijn, is in
principe bij elk zwaard aanwezig. Elke grens toont witachtig want het staal bestaat er uit FeCkristallieten die in een andere fase zijn. Die grens kan een afgetekende lijn of band zijn maar kan ook
een groter oppervlak beslaan en daardoor slechts vaag zichtbaar zijn, zoals te zien in voorbeeld nr. 2
en 4 van de hierboven beschreven zwaarden uit mijn collectie.

afb. 99 Deze schets geeft de zonering tussen hard, taai en zacht met zijn begrenzingen weer. Die grenzen
kunnen ook anders lopen en dat heeft te maken met de plaatselijke hitte bij het aflessen.

In het boek “The Craft of the Japanese Sword” van Leon en Hiroko Kapp laat Yoshindo Yoshihara zien
hoe hij de hitte in een zwaard verdeeld om utsuri te maken.

afb. 100 afbeelding uit “The Craft of the Japanese Sword”. De stippellijn laat goed zien hoe de
temperatuursgrens verloopt. Vergelijk met de Masamune tanto van afb. 93.

De snede wordt het heetst gemaakt en de rug blijft vrij koel, in het tussenliggende deel zou dan
utsuri kunnen ontstaan. In de temperatuurzone van 750-760°C is het staal in de overgangsfase van
perliet naar austeniet en de complexe martensiet-perliet microstructuur die utsuri is, zou alleen daar
kunnen ontstaan. De temperatuurverdeling luistert erg nauwkeurig en de toleranties zijn klein.
Nu speelt niet alleen de temperatuur een rol maar ook de samenstelling van het staal. De verdeling
van koolstof in het staal en de constructie van het zwaard spelen tevens een rol bij het ontstaan van
de verschillende ijzer-koolstof kristalformaties.
Ik denk dat de uitleg van Yoshindo de sleutel is voor de mizukage-achtige effecten op de getoonde
zwaarden en de uitspraak van Norioko en Sumie Kashima op blz. 17/18.
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1. Yakiotoshi
Het voor de ha-machi stoppen van de hamon is duidelijk een met de kleilaag geconstrueerd
fenomeen, het hoort bij het ontwerp van de hamon of heeft een ander doel zoals het beperken
van de breekbaarheid van het zwaard op dat punt. Het komt vooral voor bij zwaarden uit de late
Heian en uit de Kamakura-periode. Een enkele keer wordt het ook later in de zwaardgeschiedenis
gebruikt. Yakiotoshi is een erfenis van de Mokusasmeden die het al maakten op hun warabite-to.
Zowel in Yamato, Yamashiro, Bizen en Hoki zijn al vroeg Mokusa smeden werkzaam geweest en
hebben hun kennis overgedragen. Sommige latere smeden zagen voordeel in Yakiotoshi, andere
streefden al in de Kamakuraperiode naar de stijl van de Nara-periode en maakten yakiotoshi.
2. Mizukage
De vage grenslijn die vanaf de hamon onder een hoek naar voren en naar de mune toe loopt, en
vaak als mizukage wordt aangeduid is bij alle voorbeelden uit mijn collectie ontstaan bij de
harding als gevolg van een temperatuurverschil in het staal bij het aflessen. Dat temperatuurverschil is niet al te groot geweest omdat het staal na die grens ook voldoende hard is om een
nieuwe vijl op te doen glijden. De yakiba is het hardste deel en het deel tussen de yakiba en die
grenslijn is het taaie deel zoals in afb. 99. Het deel boven de grenslijn is witter van kleur. Mizukage
zie je in de koto-periode, soms in combinatie met yakiotoshi. In de shinto-periode komt het
vooral voor in Keicho-shinto maar je ziet het dus ook bij sommige Shinshinto smeden.
Dan moeten we eens kijken naar de term Mizukage. De betekenis is waterschaduw (Mizu=water,
Kage=schaduw). Dat doet denken aan de uitleg die we in verschillende boeken en op internet
hebben gevonden: de grens van het water bij het aflessen en dat zou kunnen duiden op een
opnieuw gehard zwaard. Het zwaard zou tot die grens in de watertrog gestoken zijn. Dat zou
betekenen dat het staal na die grens zacht is, het is immers minder heet geweest en is aan de
lucht afgekoeld. Het staal zal daar nog wel met de kleilaag bedekt zijn geweest. Maar door de
grens van het water ontstaat er dan toch
een soort hardingslijn die als een witte band
(nioi) zichtbaar is. Die goed zichtbare witte
band is dus mizukage. Theoretisch zou dit
kunnen, maar dan moet de watertrog diep
genoeg zijn om er een katana, onder een
hoek van 40-45°, in te kunnen steken.

afb. 101 Wakizashi, mei: Shinano no Kami
Horikawa Kunihiro; Keichi juyon gogatsu hi.
(1609) Lengte 1 shaku, 6 bu. De kitae is komokume gemengd met itame en bedekt met jinie en shirake stijl utsuri. De hamon is suguha
met een ko-midare tintje, met ko-nie en ko-ashi.
De boshi is sugu, met nie in de punt en wat
hakkake. Dit werk van Kunihiro doet wat
denken aan het werk van Soshu Yukimitsu met
zijn oude stijl ji-ha.
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Mizukage is niet de grens tot waar het zwaard is afgelest maar de grens tot waar het zwaard heet
genoeg is geweest om kristalformaties als nioi te laten ontstaan. Het staal moet op die plaats wel
voldoende rijk aan koolstof zijn, ongeveer 0,6 - 0,8%C.
Ook de constructie van het zwaard speelt een rol, bijvoorbeeld wanneer het zwaard is opgebouwd uit
koolstofarm kawagane met daartussen een laag staal voor de snede, hagane. Door de juiste
hoeveelheid koolstof in het hagane kan alleen daar nie en nioi ontstaan, zie afb. 81, de constructie van
een ko-dachi. Heeft het kawagane een laag percentage koolstof bijvoorbeeld 0,3% en is dat staal
voldoende heet geweest dan kunnen ook daar fijne activiteiten ontstaan.
Bij de besproken zwaarden uit mijn collectie is elk zwaard geheel verhit en ondergedompeld in de
watertrog. De zichtbare grens is ontstaan door het verschil in temperatuur tussen de verschillende
delen van het zwaard vlak voor het afkoelen. Die grens is minder scherp afgetekend, er is geen
duidelijke witachtige lijn zoals bij een hamon maar wel een verschil tussen donker en licht staal, als
bij utsuri.
Voorbeeld 2 en 4
Hier zou je dit verschijnsel misschien beter utsuri kunnen noemen. Er is duidelijk sprake van donker
en lichter staal. Het donkere staal zou dan de antai kunnen zijn en het lichtere de utsuri. Op sommige
oshigata van zwaarden zie je een vanuit de achterzijde van de hamon schuin oplopende lijn getekend
die afbuigt en de shinogi lijkt te volgen. In de beschrijving wordt dan steevast utsuri vermeld.
Bij voorbeeld 2 is het duidelijk niet de bedoeling geweest om utsuri te maken en is de hittegrens op
die plek “de normale gang van zaken” bij het harden en is de locatie en de hoek van de grens bij
toeval ontstaan, door de hitteverdeling in het zwaard.
Bij voorbeeld 4, de Kunikane hira-zukuri wakizashi zou het misschien wel de bedoeling zijn geweest
om utsuri te maken, maar het toevallig ontstaan van deze utsuri-achtige grens is zeker niet uit te
sluiten. In Shinto & Shinshinto Kantei, de kantei zwaarden van de NBTHK van 2006-12, staat op blz.
233 een voorbeeld van Kunikane met dezelfde „mizukage-utsuri“, die ook wat lijkt af te buigen. Hier
wordt dit mizukage genoemd en zou een kenmerk zijn van de shodai Sendai Kunikane. Wat opvalt in
het onderzoekje naar het voorkomen van yakiotoshi en mizukage, bij de shintosmeden van de
NBTHK-kantei, is dat alle voorbeelden met mizukage stammen uit de Keicho-shinto periode. Kan het
zijn dat het streven naar de stijl van de Nanbokuchoperiode daar debet aan is? Was het ”In de
mode”?
Voorbeeld 1 en 3
Hier is bij de ha-machi een volledig andere staalstructuur te zien en eindigt de hamon voor die
structuur in yakiotoshi. Bij voorbeeld 1, de yoroidoshi, is er op die plek geen schaduwlijn te zien,
mogelijk is die wel verderop in de nakago aanwezig want het staal is tot ver in de nakago gehard.
Bij voorbeeld 3, de naginata is er een vage wat witachtige grenslijn zichtbaar op de overgang van de
itame- en de vrijwel muji-hada. De witte lijn is hier ontstaan bij afkoeling omdat op die grens het
koolstofgehalte wat groter is en niet omdat de naginata tot daar gehard is. Het staal is tot ver in de
nakago hard en de witachtige lijn loopt schuin naar achteren in plaats van naar voren.
Ik heb het vermoeden dat bij deze twee voorbeelden gemeend is, dat door op die plek een andere
hada aan te brengen, het zwaard daar niet meer zou kunnen breken. Die gedachte past ook wel bij
het type wapen. Het stoppen van de hamon zou daar dan nog aan bijdragen. Kotetsu maakte boven
de habaki-moto om die reden ook een o-hada:
 “One of the most notable features of Kotetsu is his ji-gane. A tight ko-itame has wet ko ji-nie
evenly covering the steel. Kotetsu's "secret hada" is called Hyotan "gourd" hada. This appears
about three inches above the habaki and has been called Kotetsu's "rough" hada. This different
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steel, is black-blue o-hada. It is thought his special device to strengthen the sword waist where
the pressure of a cut delivers the greatest stress.”
3. Koshiba.
Ik denk dat koshiba ook het gevolg is van het verschil in de temperatuur bij het harden in de
verschillende lagen van het zwaard, maar dan heel lokaal. Het kan ook ontstaan zijn als gevolg
van het loslaten van (een deel) van de kleilaag tijdens het afkoelen. Het komt tamelijk weinig
voor en dan alleen bij oude Koto zwaarden. Bij de 274 koto kanteizwaarden van de NBTHK is het
niet aangetroffen.
Voorbeeld 5
Bij de Nobukuni tanto lijkt er yakiotoshi te zijn. De hamon heeft boven de ha-machi een wat afgerond
einde met nie-kuzure uitlopers. Kijk je goed dan zie je dat er aan de ura een vage witte streep is die
doorloopt tot achter de ha-machi. Het lijkt alsof de hamon hier zonder duidelijke grens verder gaat.
Aan de omote is dat niet zichtbaar. Het staal is daar echter wel hard en die harding loopt door in de
nakago. Het kan zijn dat het staal op die plaats net niet meer heet genoeg was om een hamon te
vormen maar wel wat heter dan de ji en dat er daarom toch een vage streep zichtbaar is. Het zou ook
nog het begin van een koshiba kunnen zijn die niet tot ontwikkeling is gekomen omdat het mistige
deel naar boven toe ontbreekt.
Voorbeeld 6
De V-vormige mizukage aan de omote is opvallend. Aan de ura is die niet zo sterk aanwezig en lijkt de
mizukage eerder op shirake-utsuri. Dit verschil in vorm lijkt me een prima bewijs voor mijn theorie
dat de mizukage in alle hier besproken gevallen ontstaan is door de verdeling van he hitte in het
zwaard bij het hardingsproces. Hieruit wordt ook het verschil in intensiteit van de mizukage aan de
ura en de omote verklaard. Het houtskoolvuur van de zwaardsmid heeft aan een kant een luchtinlaat
voor de blaasbalg die het vuur aanjaagt. Deze kant krijgt meer lucht waardoor het vuur daar heter
wordt. Aan die zijde zal een zwaard onbedoeld heter worden. Zelf als de smid het zwaard regelmatig
keert in het vuur en de kleur van de gloed er op het oog hetzelfde uitziet, blijft er een, welliswaar
gering, temperatuursverschil op het moment van het aflessen. Dit veroorzaakt het verschil aan
intensiteit van de hamon (maar ook van de eventuele utsuri, ji-nie, enz.) en in dit geval de vorm van
de mizukage. Bij dit voorbeeld is het zwaard aan de omote heter geweest daardoor is de mizukage er
duidelijker en loopt deze door tot aan de mune. Ook de schaduw is het gevolg van deze wat hogere
temperatuur. De andere zijde is kouder geweest, waardoor de mizukage vager is en niet tot de mune
doorloopt maar afbuigt en als utsuri verder gaat en vervolgens vervaagt.
Voorbeeld 7
Bij deze wakizashi lijkt er niet echt sprake van mizukage, maar eerder utsuri dat vooral zichtbaar is bij
de machi. De donkere schuin naar achteren lopende donkere vlekken geven dan het effect van een
midare-utsuri.
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Al met al zijn al deze verschijnselen, die het gevolg
zijn van de kwaliteit van het staal in combinatie
met de temperatuur van het staal en de verdeling
van de hitte over het zwaard op het moment van
afkoeling bij het harden interessant en worden ze
bijzonder gewaardeerd, maar niet steeds goed
geïnterpreteerd.
Ik denk dat wanneer we de term Mizukage
letterlijk nemen die alleen kan voorkomen bij
zwaarden die tot aan de grens, die met mizukage
aangeduid wordt, zijn afgekoeld bij harding (en
dus een “zachte” nakago hebben). In die context
kan dat een kenmerk van opnieuw harden zijn.
Volgens mij is er bij geen enkel zwaard, ook niet bij
een opnieuw gehard zwaard een volledig
ongeharde nakago aanwezig, de harding loopt wat
door in de nakago die op die plaats weliswaar niet
glashard is maar taai, zoals de jihada. Dat maakt
dat mizukage geen exclusief kenmerk is voor een
opnieuw gehard zwaard.
afb. 102 Tachi, mei Yasutsuna. Hoki, Laat
Heian/Kamakuraperiode. De hamon begint met
yakiotoshi en vervolgt in suguha-cho met ko-midare,
ko-gunome en ko-choji, verder is er nie, kinsuji,
sunagashi, hotsure en er verschijnen kleine yubashiri,
de nioi-guchi is urumi (bedekt). De kitae is itame met
o-itame en mokume hadatachi, met veel ji-nie, de
jigane is zwartachtig en er is jifu-utsuri. Hier verloopt
de opkomende mizukage dus in jifu-utsuri en wordt
het geheel jifu-utsuri genoemd.

Misschien moeten we de term mizukage niet al te letterlijk nemen. Je zou voor het verschijnsel
mizukage misschien wel een andere term kunnen gebruiken zoals utsuri, nie-, shirake- of jifu-utsuri
of als compromis mizukage-utsuri.
Misschien gebeurt dat ook wel, want in scholen waar mizukage voorkomt en waar op de oshigata
een schuinoplopende lijn wordt aangegeven die afbuigt bij de shinogi en voortgaat in één of andere
vorm van utsuri, wordt steevast utsuri geschreven. De schuinoplopende lijn is dan onderdeel van de
utsuri.
Je ziet dat bijvoorbeeld bij de oshigata van een paar kantei voorbeelden van de Hoki-smid Yasutsuna
(afb. 102). Er is yaki-otoshi met daarachter een schuinoplopende vage lijn getekend, die afbuigt onder
de shinogi en die volgt, in de beschrijving wordt dit jifu-utsuri genoemd. De schuine lijn is mizukage
maar buigt af en is dan onderdeel van de utsuri.
Bij de oshigata van het kantei-voorbeeld van Shodai Sendai Kunikane (afb. 95) loopt de schuine lijn
ook tot aan de shinogi waar het afbuigt en wat verderop vervaagd. In de beschrijving wordt voor dit
verschijnsel als mizukage geschreven. Er wordt verder geen utsuri genoemd. Hieruit kan je
concluderen dat het overgaan van de mizukage in één of andere vorm van utsuri de naam bepaald:
met utsuri is het utsuri en zonder utsuri is het mizukage. Wanneer er alleen een schuine lijn zichtbaar
is die doorloopt tot de mune, dus niet afbuigt dan zou je die wel mizukage kunnen noemen.
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Nawoord
Tijdens het schrijven van dit stuk heb ik mijn ideeën besproken met onder andere Ed Sannes, Dave
van Wijngaarden van “Smederij Atelier Alkmaar” en Rombout van Doorn. Het commentaar en hun
inzichten heb ik dankbaar aanvaard en waar nodig en mogelijk verwerkt in dit verslag. Ik ben me
ervan bewust dat dit geen afgerond verhaal is en dat er elders mogelijk meer kennis is en andere
inzichten zijn waar ik geen weet van heb. Ik hoop dat dit artikel een aanleiding zal zijn om na te
denken over de hier beschreven hardings kenmerken en het maken van het Japanse zwaard in het
algemeen. Moge het ook een aanleiding zijn om nog eens naar de zwaarden in de eigen collectie te
kijken met de hier gedeelde kennis in gedachten.
In dit artikel is jargon gebruikt dat bij de liefhebber en verzamelaar van Japanse zwaarden als
“bekend” geacht mag worden. Voor de geinteresseerde leek en voor de verzamelaar die niet alle
vaktermen paraat heeft voeg ik een verklarende woordenlijst bij. De nummering verwijst naar de
pagina’s waar het woord voorkomt.
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Benamingen van de onderdelen van het Japanse zwaard
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Woordenlijst
A
ashi .................................................................................................. 21, 22, 23, 34, 38, 39, 40, 45, 48, 57, 63, 67, 71, 73, 84
een dun lijntje in de hamon dat loopt vanaf de ha-buchi in de richting van de snijkant (ha-saki)
ayasugi ........................................................................................................................................................... 29, 32, 57, 63
een golvend uit lijnen opgebouwd smeedpatroon kenmerkend voor de Gassan school

B
bo-hi ......................................................................................................................................................................... 26, 70
brede halfronde groef in de lengterichting van het zwaard
bonji ..................................................................................................................................................................... 21, 22, 28
sanskriet karakters in het zwaard gegraveerd
boshi................................................................ 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 39, 44, 48, 52, 54, 57, 63, 65, 67, 84
de hardingslijn in de punt (kissaki) van het zwaard

C
chikei ..................... 7, 8, 10, 13, 15, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 55, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 80, 83
donker lijntje dicht geclusterde nie tussen het smeedpatroon van de jihada
choji-ashi ........................................................................................................................................................................ 29
ashi in een choji hamon. Choji is de vorm van een kruidnagelbloem
chokuto ................................................................................................................................................................ 20, 33, 58
het rechte zwaard met een enkele snede, naar Chinees en/of Koreaans voorbeeld
chu-kissaki ................................................................................................................................................................. 26, 79
chu is gemiddeld, kissaki is de punt van het zwaard vanaf de yokote, dus een gemiddeld grote punt van het zwaard
chu-suguha ..................................................................................................................................................................... 33
een suguha (rechte hardingslijn) van gemiddelde breedte

E
Ezo/Emishi ................................................................................................................................................................ 15, 20
De oorspronkelijke bewoners van de Japanse eilanden, verwant aan het Jomon-volk, voor de komst van het Yamato-volk
vanaf het vaste land van Azië (China).

F
funbari ................................................................................................................................................ 21, 23, 25, 34, 35, 37
een sterk verloop in breedte vanaf de eerste 10 -15 cm van de basis van het zwaard. Er wordt ook wel gezegd een sterk
verschil in breedte vanaf de basis tot aan de saki-haba, dat is ter hoogte van de grens tudden kling en punt.
Fushu .............................................................................................................................................................................. 20
letterlijk: onderworpenen, ook wel slaven of krijgsgevangen. Heeft hier betrekking op de onderworpen Ezo/Emishi
bevolking.

H
Ha of Ryu .................................................................................................................................................................. 26, 81
hier: groep of onderafdeling van een hoofdstroming, bijv. de senjuin ha als groep in de Yamato-den of stroming/school.
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habaki ..................................................................................................................................... 20, 28, 29, 37, 57, 63, 69, 85
zachtmetalen (koper, messing, zilver, enz.)kraag aan de basis van het zwaard, tussen de tsuba en het zwaard.
habaki-moto ........................................................................................................................................ 20, 28, 57, 63, 69, 85
de plaats waar de habaki om de kling zit, dus aan de basis van het zwaard.
habuchi ................................................................................................................................................................... 5, 71, 83
de grens tussen de ji en de yakiba, tussen het geharde en niet geharde deel van het zwaard ook wel nioiguchi genoemd
hada ...................................................................... 15, 21, 22, 24, 27, 29, 32, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 53, 55, 58, 61, 65, 73, 85
of jihada, ook wel kitae, het zichtbare smeedpatroon in boven de habuchi
hadatachi ............................................................................................................................ 27, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 47, 87
goed zichtbaar smeedpatroon, het springt er uit
hadatatsu ....................................................................................................................................................................... 41
zelfde als hadatachi
hakikake ............................................................................................................................. 27, 28, 32, 34, 44, 57, 63, 67, 84
ook wel hakkake, een effect van geveegde lijnen nie in de boshi
ha-machi ... 5, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 28, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 48, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 73, 84, 85, 86
de nok bij de snijkant aan de basis van het zwaard
hamon ... 5, 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 68, 69, 73, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87
Het patroon van het geharde deel aan de snijkant van het zwaard
hataraki ...................................................................................................................................................7, 8, 10, 24, 52, 53
benaming voor allerlei hardingsverschijnselen, zoals: nie, nioi, sunagashi, kinsuji, inazuma, enz.
Heian .................................................................................................................................. 24, 25, 28, 30, 39, 40, 81, 84, 87
periode in de Japanse geschiedenis 794 - 1192
hira-zukuri ................................................................................................................................................ 43, 55, 73, 77, 85
zwaardvorm met een wigvormige doorsnede, vaak gebruikt voor tanto en soms voor wakizashi
horimono ............................................................................................................................................. 21, 26, 28, 46, 65, 73
verzamelnaam voor gravures in de kling van het zwaard
hoso ..................................................................................................................................................................... 23, 28, 36
smal, vaak gebruikt in combinatie met suguha, voor een smalle rechte hamon
hotsure .................................................................................................................................... 21, 23, 25, 29, 33, 44, 71, 87
een habuchi die gelijkenis vertoont met een gerafeld stuk stof

I
inazuma ................................................................................................................................................... 10, 34, 41, 52, 63
activiteit in de hamon, een lijn van fijne nie die lijkt op een bliksemflits
iore-mune ................................................................................................................ 21, 22, 23, 26, 27, 29, 34, 36, 57, 73, 77
een dakvormige rug van het zwaard met twee vlakken
itame ...... 22, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 55, 57, 58, 61, 63, 65, 69, 71, 79, 84, 85, 87
houtnerf-achtig smeedpatroon zoals van een in lengterichting gezaagde boom.

J
ji 8, 10, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 71,
73, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87
of Hira-ji, het ongeharde deel boven de hamon en onder de shinogi
jifu ....................................................................................................................................................... 13, 14, 35, 38, 40, 87
donkere vlekken in het staal van de ji-hada
jigane ......................................................................................................................................... 7, 32, 35, 43, 46, 55, 59, 87
het staal (gane) van de ji
jihada ...................................................................................................................... 21, 23, 25, 27, 32, 34, 36, 40, 77, 79, 87
zie hada
jitetsu ....................................................................................................................................................... 28, 33, 38, 41, 67
zie jigane
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Juyo Bijutsuhin .......................................................................................................................................................... 23, 28
een klassificatie voor dit zwaard afgegeven door de Japanse regering tussen 1933- 1950: betekenis: "Belangrijke
kunstschat", andere klassificaties zijn: Juyo Bunkasai = Belangrijke culturele schat en Kokuho = Nationale schat

K
kaeri ............................................................................................................................ 22, 27, 29, 32, 39, 44, 48, 63, 65, 67
het deel van de boshi dat terugloopt langs de munezijde van het zwaard.
Kamakura periode ......................................................................................................................... 25, 26, 28, 33, 35, 52, 53
de periode van 1192 tot 1333
kanji ............................................................................................................................................................................... 33
Chinees karakter. De Jappaners hebben het Chinese karakterschrift overgenomen
kanmuri-otoshi ..................................................................................................................................................... 27, 29, 31
zwaardvorm: shinogi-zukuri waarvan het bovenste deel van de shinogi-ji dunner is, maar niet de punt
kasane .................................................................................................................................................................. 27, 45, 73
dikte van het zwaard
katte-sagari yasurime ........................................................................................................................................... 26, 32, 63
decoratieve vijlstreken op de angel van het zwaard die licht schuin naar rechts lopen
Keicho-shinto ........................................................................................................................... 28, 45, 46, 47, 48, 81, 84, 85
periode in de Japanse zwaardhistorie loopt van 1596 tot 1615
ken ................................................................................................................................................................. 17, 21, 30, 33
zwaardvorm, recht en tweesnijdend, ook wel tsurugi genoemd. Heeft vaak een rituele functie
kinsuji ..........................................................................10, 15, 21, 24, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 45, 47, 48, 52, 55, 63, 67, 71, 87

letterlijk "gouden lijn", een rechte lijn van samengepakte, hard glanzende nie binnen de yakiba
kinzogan mei .................................................................................................................................................................. 26
een in goud ingelegde mei (signatuur), doorgaans later aangebracht in opdracht van de Hon'ami zwaardtaxateurs
kitae ................................................................................ 26, 29, 33, 38, 39, 43, 45, 46, 47, 48, 55, 57, 63, 65, 71, 73, 84, 87
het zichtbare smeedpatroon van het staal in de hira-ji (het niet geharde deel tussen hamon en shinogi
Ko 16, 22, 33, 37, 38, 39, 40, 53, 81
klein, vroeg of oud
ko-choji........................................................................................................................................................... 24, 25, 36, 87
kleine choji patronen in de hamon
ko-gunome ................................................................................................................... 24, 25, 29, 32, 38, 40, 41, 45, 46, 87
kleine gunome (aaneengeregen of losstaand half-cirkelvormig patroon) in de hamon
ko-itame ........................................................................................................................................ 23, 25, 34, 36, 48, 67, 85
fijn houtnerf smeedpatroon
ko-kissaki .............................................................................................................................................................. 23, 25, 35
kleine kissaki, punt van het zwaard
ko-maru ......................................................................................................................... 23, 26, 27,29, 32, 36, 39, 44, 48, 57
maru is een ronde bocht die de boshi in de punt maakt, ko-maru is dus kleine ronde bocht
ko-midare ........................................................................................................................... 22, 25, 32, 38, 39, 40, 41, 84, 87
klein onregelmatig (midare) patroon in de hamon
ko-nie ...................................................................................................................... 21, 22, 24, 27, 36, 38, 45, 46, 47, 67, 84
kleine nie langs/in de hamon
koshi-sori ............................................................................................................................................. 21, 22, 23, 25, 35, 36
sori is de buiging van de kling, koshi sori is een buiging die het diepst is bij de machi, de basis van het zwaard
kurijiri ............................................................................................................................................................. 32, 63, 67, 73
jiri is het uiteinde van de angel (nakago) van een zwaard, kuri is een u-vormige uiteinde dat lijkt op een kastanje
kurikara .......................................................................................................................................................................... 46
een gravure in het zwaard in de vorm van een om een ken gewikkelde draak

M
machi ............................................... 5, 14, 15, 16, 17, 27, 32, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 55, 56, 57, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 86
de nokjes aan het uiteinde van het zwaard dat de grens vormt tussen angel en kling
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masame .............................................................................................................................. 27, 53, 55, 57, 58, 61, 63, 67, 69

smeedpatroon dat bestaat uit paralelle min of meer rechte lijnen
matsukawa ..................................................................................................................................................................... 41
een grof o-mokume smeedpatroon met veel dikke chikei dat lijkt op de bast van een pijnboom
mei ................................ 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 47, 48, 55, 63, 73, 77, 79, 84, 87
signatuur
mekugi-ana ............................................................................................................................................... 23, 34, 36, 57, 63
gat in de nakago waardoor het bamboe pennetje gaat dat de greep en daarmee de greep, seppa, tsuba en habaki fixeert
aan de kling
mokume ...................................................................................... 21, 27, 31, 33, 34, 35, 38, 39, 45, 46, 47, 61, 63, 73, 84, 87
een wortelhouten smeedpatroon, lijkt op concentrische cirkels
mono-uchi ...................................................................................................................................................................... 29
het belangrijkste snijdende deel van het zwaard, ca. 10 - 15 cm onder de punt
mukansa smid ................................................................................................................................................................... 5
een smid met de mukansa titel is dermate goed in zijn vak dat hij vrijgesteld is van het participeren in zwaardsmeed
wedstrijden (mukanse, vergelijk met de Meestertitel verleent door het gilde)
mune ....................................................................................... 5, 10, 14, 16, 34, 36, 51, 57, 58, 61, 68, 73, 77, 79, 84, 86, 87
de rugzijde van het zwaard, deze kan dakvormig (2-zijdig) zijn (iore-mune); driezijdig zijn (mitsu-mune); rond (maru) ef
vlak zijn (kaku). De mune kan hoog (takai) of laag (hikui) zijn.
muneyaki ........................................................................................................................................................ 10, 47, 52, 63
geharde plekken op de mune
Muromachiperiode ......................................................................................................................................................... 32
periode in de Japanse geschiedenis van 1393 tot 1568

N
nagare ............................................................................................. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 35, 37, 39, 40, 58, 63, 71, 73
letterlijk: golvend, hier gebruikt om een wat golvend smeedpatroon aan te duiden
nagare-hada ................................................................................................................................................................... 27
zie nagare
nagasa ....................................................................................................................................................................... 57, 65
lengte van het zwaard gemeten in een rechte lijn van de mune-machi tot de uiterste punt van de kissaki
naginata-hi ..................................................................................................................................................................... 27
een korte bo-hi, zoals op een naginata, vaak aan de machizijde hoekig of rond en aan de voorzijde loopt de onderkant
wat verder door, de voorste begrenzing is een hol gebogen lijn naar de kortere bovenzijde
nakago. 5, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 36, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 64, 65, 67, 69, 73, 77, 85,
86, 87
de angel van het zwaard, het deel van het zwaard dat in de greep wordt vastgezet met een bamboe pennetje (mekugi)
Nanbokuchoperiode .................................................................................................................................................. 32, 85
periode in de Japanse geschiedenis van 1333 tot 1393
nie 5, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53,
55, 57, 58, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87
kleine, individueel zichtbare partikels van ijzercarbide (martensiet, enz.) in het staal van het zwaard als glanzende kleine
spiegeltjes, sterk wit of soms zeer donker. Komt voor in en langs de hamon, in de yakiba en vaak zeer fijn in de hada.
Nihon-To............................................................................................................................................................... 16, 17, 32
het Japanse zwaard (Nihon = Japan, To = zwaard)
ni-ji mei .......................................................................................................................................................................... 32
een signatuur bestaande uit twee (ni) karakaters (ji).
nijuba .................................................................................................................................................. 27, 29, 33, 67, 73, 79
dubbele hardingslijn in de hamon
nioi ..................... 5, 7, 8, 10, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 34, 36, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 65, 67, 69, 80, 84, 85, 87
gehard staal waarin de ijzercarbide partikels als een mist zichtbaar zijn, maar ze zijn niet individueel zichtbaar.
nioiguchi ........................................................................................................................................ 25, 38, 39, 45, 46, 54, 71
de grenslijn tussen yakiba en ji; nioiguchi shimari = smal en compact; nioiguchi fukashi of fukai = een brede grenslijn.
notare ........................................................................................................... 22, 27, 34, 38, 41, 44, 45, 46, 47, 57, 63, 67, 79
een golvend patroon van de hamon
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O
Oei ................................................................................................................................................................. 15, 28, 32, 55
Periode in de Japanse geschiedenis 1394 - 1428
Oki-Goban ...................................................................................................................................................................... 37
Goban kaji waren de drie groepen zwaardsmeden die voor en samen met Keizer Go-Toba zwaarden maakten met als
doel een onovewinnelijk zwaard te maken. De oki Goban zijn de smeden die hem vergezelden ijdens zijn verbanning
naar het eiland Oki
omote ........................................................................................................................... 21, 22, 28, 38, 57, 63, 77, 79, 80, 86
de zijde van het zwaard waarin de mei gebeiteld staat, de zijde die tijdens het dragen van het lichaam afgewend is.
O-suriage ................................................................................................................................................................... 26, 81
suriage is ingekort, o-suriage is sterk ingekort, zodanig dat de signatuur of het grootste deel ervan verloren is gegaan

S
saki-sori ......................................................................................................................................................................... 55
de kromming van het zwaard waarvan het sterkste deel gelegen is in de punt, de saki
sensuki ...................................................................................................................................................................... 29, 65
de afwerking van de nakago met een sen, een soort schaaf, dus een geschaafde nakago in plaats van een decoratief
gevijlde nakago
shaku ............................................................................................................................................. 21, 23, 34, 43, 49, 77, 84
Japanse lengte maat, 1 shaku = 30,3 cm
shinogi zukuri ...................................................................................................................................... 22, 23, 26, 34, 36, 63
zwaardvorm met een shinogi
shinshinto ............................................................................................................................................................. 45, 77, 79
de nieuw-nieuwe zwaardperiode, de periode in de zwaardgeschiedenis van ca. 1800-1868
shirake utsuri ........................................................................................................................................................ 27, 67, 73
letterijk: witte utsuri
shizumi ...................................................................................................................................................................... 38, 39
gebruikt voor een wat onduidelijke, niet scherp afgetekende nioiguchi
shodai ........................................................................................................................................................................ 47, 85
de
de
eerste generatie; nidai = 2 , sandai = 3 , enz.
sori ....................................................... 13, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45, 46, 47, 48, 51, 55, 57, 63, 71
kromming van het zwaard
sugata ...................................................................................................................... 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 36, 67
vorm van de zwaardkling
suguha ................................................................................... 23, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 38, 39, 44, 57, 73, 77, 84, 87
rechte hamon
sun............................................................................................................................................................ 21, 23, 27, 34, 49
Japanse lengtemaat 1 sun = 3,03 cm
sunagashi.................. 15, 21, 22, 24, 27, 31, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 52, 55, 57, 63, 65, 67, 71, 73, 79, 87
uit nie gevormde lijnen in de ha die golvend en parallel lopen, als zand op de bodem van een beek

T
tachi ........................................................................................................................ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 34, 35, 37, 38
een zwaard met een lengte boven de 2 shaku, dat gedragen wordt met de snijkant naar benden gericht hangend vanaf
de gordel.
tagane ............................................................................................................................................................................ 34
een beitel voor het inhakken van de signatuur in de angel van een zwaard
tanagobari ...................................................................................................................................................................... 63
vorm van de nakago die wat lijkt op een vissenbuik
tani ....................................................................................................................................................................... 57, 63, 65
de valeien, diepe delen, tussen de gunome in de hamon
tobiyaki ..................................................................................................................................................................... 45, 52
afgeronde geisoleerde eilandjes van ji-nie in de ji
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togari ............................................................................................................................................................. 34, 43, 45, 63
gepunt, hier gebruikt voor puntige gunome in de hamon
torii-sori .......................................................................................................................................................... 26, 29, 57, 79
kromming van het zwaard waarbij het diepste punt ongeveer in het midden ligt, lijkt op een traditionele Japanse
poortboog bij een tempel, de Torii
tsukuru ........................................................................................................................................................................... 38
"maakte dit", deel van de inscriptie in het zwaard vaak achetr de artiestennaam van de smid

U
ubu ............................................................................................. 22, 23, 28, 29, 32, 34, 36, 41, 55, 57, 63, 65, 67, 73, 77, 82
"onaangetast", "in originele staat", vaak gebruikt in de beschrijving van de nakago van het zwaard
Uchisori .......................................................................................................................................................................... 27
een licht negatieve kromming in het zwaard, vaak licht dexe in de punt ervan en komt meestal alleen voor bij tanto
ura ................................................................................................................................ 21, 22, 24, 28, 34, 57, 63, 65, 77, 86
tegengestelde van omote
utsuri .... 5, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 24, 25, 32, 35, 36, 37, 43, 48, 55, 56, 59, 67, 68, 69, 70, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87
is zichtbaar in de jihada boven de hamon en manifesteert zich als een wittige reflectie boven een zwartige band (antai)
die zich boven de hamon bevindt, komt vooral voor bij Bizen-stijl zwaarden en is het gevolg van een specifieke manier
van harden.

W
wakizashi ................................................................................................................................ 45, 63, 67, 70, 71, 79, 85, 86
de
kort zwaard, komt in de 15 eeuw in zwang
Wanto ............................................................................................................................................................................ 33
gebogen zwaard, de opvolger van de chokuto

Y
yakiba ............................................................................................................................................. 5, 18, 21, 22, 24, 83, 84
het geharde deel van het zwaard begrensd door de hamon
yakidashi ....................................................................................................................................... 16, 21, 37, 47, 52, 53, 61
het begin van de yakibabij de ha-machi
yaki-ire ................................................................................................................................................................... 5, 19, 65
het harden van een Japans zwaard
yaki-modoshi .................................................................................................................................................................... 5
het ontlaten van het staal na het harden
yo 33, 40, 73
letterlijk: bladeren, eilandjes in de hamon net als ashi maar dan los van de habuchi
Yoroidoshi ...................................................................................................................................................................... 44
Yoroi = harnas, een stevige, dikke tanto om door de pantsering van het harnas te dringen.
yubashiri ................................................................................................................................................... 25, 27, 45, 48, 87
niet duidelijk afgetekende clusters fijne nie in de jihada

Z
zanguri ...................................................................................................................................................................... 44, 45
duidelijk zichtbaar smeedpatroon
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