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Wakizashi
Mei

: 武蔵大掾藤原忠廣

寛永九年八月吉日
Sugata
Nagasa ha
Sori
Moto haba
Saki haba
Moto kasane
Saki kasane
Kissaki ha
Nakago ha
Kitae
Hamon
Bōshi
Nakago
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Musashi Daijō Fujiwara Tadahiro
Kanei ku nen hachi gatsu kichi jitsu

shinogi zukuri, ihori mune, chu kissaki
52,4 cm
0,9 cm
2,5 cm
1,76 cm
0,57 cm
0,37 cm
3,7 cm
13,3 cm
ko itame
nie deki, notare gunome, ashi sunagashi
sugu maru kaeri, hakikake
ubu, kiri yasurime, iri yamagatai saki, 1 mekugi ana

Deze wakizashi kreeg van de NBTHK een Tokubetsu Kicho ninteisho, no.265013,
op Shōwa yon ju shichi nen go gatsu ni ju hachi hi, 28 mei 1972.
Het is gemaakt door shōdai Tadahiro (= shōdai Tadayoshi)
Het is gedateerd Kanei ku nen hachi gatsu kichi jitsu, een gelukkige dag in de achtste maand van het negende jaar
van de Kanei periode, 1633. Shōdai overleed dat jaar op de 15e dag van die maand.
Er kan dus gesteld worden dat dit een van zijn laatste werken moet zijn geweest.
Hoewel de datering de 8e maand aangeeft hoeft het niet perse in die maand gemaakt te zijn.
Hij is geboren in 元亀三年生, 高木瀬, 佐賀肥前国 Genki san nen, 1572, in Takagise-cho, Saga Hizen kuni en
overleed op 寛永九年八月十五日没, 六十―歳 Kanei ku nen hachi gatsu ju go hi, 1632, 61 jaar oud.
Zijn familienaam is 橋本 Hashimoto, als eigennamen gebruikte hij 新左衛門掾 Shinzaemonjō en 新左衛門
Shinsaemon.
Zijn vader en grootvader overleden beiden in 天正十二年 Tensho ju ni nen, 1584
Zij dienden een lokale heerser genaamd 龍造寺 隆信 Ryuzoji Takanobu.
Shodai Tadayoshi was in Tensho 12 te jong (13 jaar) om zijn vader als hoofd van de Hashimoto familie op te
volgen. Hij moest tevens het recht om de feodale rang te dragen opgeven.
Hij verhuisde naar familie die in 長瀬村 Nagase-mura leefde.
Volgens 藤代義雄 Fujishiro Yoshio sensei in zijn Meitō Zukan Vol.7 werd hij geadopteerd door 伊孩掾宗次 Iyo
no jō Munetsugu's vader 正次 Masatsugu (mas 1132).
Hier werd hij een volgeling van de Nabeshima clan.
Tevens werd hij leerling smid, tijdens zijn leerling periode erkende het hoofd van de Nabeshima clan en diens zoon;
鍋島直茂 Nabeshima Naoshige en 鍋島勝茂 Nabeshima Katsushige, de eer die aan zijn grootvader was bewezen
en verleende hem een inkomen van 25 koku.
Volgens 福永酔剣 Suiken Fukunaga sensei ging hij naar 肥後国 Higo kuni om hier in de 同田貴門 Dotanuki
school als leerling smid te werken.
In 慶長―年 Keicho 1 (1596), hij is dan 25 jaar oud, gaat hij in opdracht van Nabeshima Katsushige samen met
zijn neef Munenaga (mun 272) naar 京都 Kyōto om daar als leerling van 埋忠明寿 Umetada Myōju (myo 3) te
gaan werken. Hij blijft daar tot 慶長三年 Keicho 3 (1598) werken en keert dan terug naar huis. Als beloning voor
het afronden van zijn studie geeft Umetada hem het recht om de kanji 忠 Tada uit zijn naam te gaan gebruiken,
volgens sommige bronnen kreeg hij dit recht al na een jaar studie onder Umetada.
In opdracht van Nabeshima Katsushige verplaatst hij de school dan naar Saga Jōka machi.
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Zijn vroegst gedateerde werk stamt uit 慶長五年 Keicho 5, 1600
In Genna 10 (1624) gaat hij weer naar Kyōto, en op 元和十年二月十八日 op Genna ju nen ni gatsu ju hachi
gatsu, 18 - 2 - 1624 wordt hem door de keizer de titel van 武蔵大掾 Musashi Daijō verleent en het recht om de
clan naam 藤原 Fujiwara te voeren.
Hij veranderd dan zijn nanori in Tadahiro, hij geeft zijn leerling 土佐掾 Tosa no Jō het recht zijn oorspronkelijk
nanori Tadayoshi te gebruiken. Hierdoor kan later zijn natuurlijke zoon, bij zijn tweede vrouw, deze nanori niet
gebruiken en deze signeert dan ook alleen met Tadahiro.
De hoofdlijn van de familie gebruikt vanaf dit moment niet meer de naam 源 Minamoto doch slechts de naam
Fujiwara, de naam Minamoto wordt wel nog door de zijlijnen van de familie gebruikt.
Hij wordt tot de sai jo saku klasse van zwaardsmeden gerekend. Zijn zwaarden worden geclassificeerd als sai jō ō
wazamono volgens de Kokin Kaji Bikosen van Yamada Asauemon Yoshichika.

Heisei 23.11.28

義良塩
J.M. Bonsel
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