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Introductie 

“De nieuwe Miyazaki”. Zo werd Makoto Shinkai, geboren te Nagano in 1973, benoemd na 

zijn succes met zijn films Voices of a Distant Star ほしのこえ en The Place Promised in Our Early 

Days雲のむこう、約束の場所 .  Hij vindt het een eer om deze woorden aan te horen, maar hij 

vindt de uitdrukking een overschatting. Hoewel hij toegeeft dat de werken van Miyazaki zijn 

animatiestijl heeft beïnvloed, maar geeft daarna aan dat hij niet zulke prachtige werken in zijn leven 

zou kunnen maken. Hij wilt juist films maken die net een ander soort impact hebben dan die van 

Miyazaki. Echter, bij nader inzien leek een van zijn films wel erg sprekend op een andere film 

geschreven door Miyazaki, namelijk Castle in the Sky 天空の城ラピュタ. 

In 2011 kwam Shinkai met een nieuwe film genaamd Children Who Chase Lost Voices 星

を追う子ども, na zijn realistische film 5 Centimeters per Second 秒速 5センチ. In een eerdere 

interview gaf Shinkai aan dat zijn favoriete animatiefilm inderdaad Castle in the Sky was. Misschien 

is het dus helemaal geen verrassing dat één van zijn films op deze film van Miyazaki zou lijken. 

Echter is het niet duidelijk of het zijn eigen interpretatie op het verhaal is, of dat het een ode aan 

Miyazaki blijkt te zijn. In deze beschouwing wil ik graag onderzoeken wat de verschillen zijn tussen 

de filmcultuur zichtbaar in de film Children Who Chase Lose Voices en de film Castle in the Sky.  

 

Synopsis 

In de film Castle in the Sky zien we hoe een jongen en een meisje, Pazu en Sheeta de 

wereld moeten redden van vernietiging in een post-apocalyptische wereld. De antagonist Muska 

onderzoekt deze relikwiën van massavernietigingswapens maar voor de activering voor deze 

wapens is de ketting van Sheeta nodig. Zo ontstaat er een ontsnappingsscène op zoek naar Laputa, 

de kasteel in de lucht, wat de basis van de film maakt. Wanneer Pazu en Sheeta gepakt wordt 

besluit Sheeta mee te werken zodat Pazu vrij zou zijn, maar met een spreuk activeerde ze per 



ongeluk met de krachten van de juweel een gigantische robot, een overblijfsel van een Laputa, en 

leek Sheeta te beschermen. Toen ze gered werden door de piraten gingen ze op weg naar Laputa, 

het vliegende kasteel. Eenmaal aangekomen bij het kasteel na een achtervolging in een 

donderstorm zien ze een soort van onbewoonde utopia, maar ook Muska arriveert door het licht 

van de juweel. In een poging om te ontsnappen aan Muska wordt opnieuw Sheeta gevangen 

genomen. Hij ziet dit kasteel als niet alleen als utopia, maar ook als militaire basis met 

geavanceerde technologie. Met het juweel laat hij de vernietigende krachten zien, maar het lukt 

Sheeta om deze af te pakken en vervolgens door te geven aan Pazu, die zojuist het kasteel 

binnendrong. Samen spreken ze de woorden van vernietiging waardoor het kasteel tot 

zelfvernietiging overschakelde, en konden op tijd ontsnappen aan de verwoesting. 

Daarentegen zien we in de film Children Who Chase Lost Voices een meisje genaamd 

Asuna, die veelal haar dagen spendeert ver van het dorpje, waar ze naar een radio luistert die is 

afgestemd op een juweel. Plots wordt ze aangevallen door een monster, maar wordt daarna gered 

door Shun, die van Agartha komt en op zoek is naar iets. De volgende dag lijkt Shun overleden te 

zijn, en als gevolg gaat Asuna op onderzoek naar wat Agartha inhoudt. Echter duurt het niet lang of 

ze ontmoet de jongere broer van Shun, genaamd Shin. Meteen verschijnt de antagonist van het 

verhaal, de Arch Angels. De commandant blijkt de invallende leraar Morisaki te zijn, die tevens haar 

had onderwezen over Agartha. Hij gebruikt het juweel van Shin als een sleutel om toegang te 

krijgen tot Agartha, het land van de dood, om zijn overleden vrouw weer tot leven te roepen. Het 

juweel van Asuna blijkt ook een dergelijke sleutel te zijn, en daarom krijgt Shin de taak om deze op 

te halen. Na een confrontatie met de gevaarlijke Izoku raakt Shin verwondt tijdens het redden van 

Asuna, maar gaat Morisaki door met zijn plannen. Toen Asuna en Morisaki bij de Poort des Levens 

en Doods wordt Asuna bezeten door de ziel van de overleden vrouw van Morisaki, maar Shin 

verscheen net op tijd om het juweel kapot te maken. Voordat ze verdween, sprak ze dat Morisaki 



door moet gaan met leven zonder haar. Ten slotte eindigt de film met Asuna die uit het raam kijkt 

naar waar ze de broers voor het eerst ontmoet had. 

 

Inhoud 

 Uit de synopsis kunnen we zien op welke gebieden de twee films overeenstemmen met 

elkaar. Beide films hebben drie hoofdpersonen met identieke ideeën: Het meisje, die een sleutel 

heeft tot een andere samenleving; de jongen, die de trigger vormt voor het meisje tot actie; de 

antagonist, die “gebruik” maakt van de sleutel om zijn eigen wensen te vervullen met de technieken 

van een andere samenleving. Ook lijken de thema’s enigszins te overlappen. Hoewel in het geval 

van Castle in the Sky de samenleving in het verleden de stap heeft genomen om de lucht in te gaan, 

blijkt juist de oude samenleving in het geval van Children Who Chase Lost Voices juist onder de 

grond te gaan. Beide films gebruiken hiervoor oude termen uit de godsdienst. In Castle in the Sky 

heeft Kolonel Muska zichzelf onderwezen in bijbelse en hindoeïstische legendes, waardoor hij de 

teksten van het kasteel kon lezen. De donderaanval van het kasteel heet daarom dusdanig “de pijl 

van Indra”, uit het verhaal van Ramayana. De hoofdpersoon van dit verhaal heet Sita, en de naam 

Sheeta is hoogstwaarschijnlijk een referentie daarvan. Daarentegen vertelt Children Who Chase Lost 

Voices over een stad genaamd Agartha onder de aarde, wat een bekend thema is in esotericisme. In 

dit gebied vinden we ook Quetzalcoatl, wat in realiteit een van de oppergoden in de Azteekse 

mythologie is. In zoverre lijkt er een groot verband te zijn tussen de twee films. 

Maar er zijn ook bepaalde gedeeltes die niet erg met elkaar overeenkomen, zoals de 

levensles van de films. Als eerst bespreek ik de literatuur die al over deze films is geschreven.  

Lamarre (2009) praat in zijn boek The Anime Machine over de technologische revolutie wat 

geportretteerd is in de film Castle in the Sky. In de film lijkt Miyazaki een beeld te schetsen alsof 

moderne technologie uiteindelijk zorgt voor de ondergang van de mens, omdat het een sort van 



sociale ongelijkheid creërt in macht en dus leidt tot totale obliteratie. Ook toen Muska de controle 

kreeg over Laputa zien we dat hij meteen misbruik maakt van de nieuwe krachten die hij bezat. 

Echter vindt Lamarre dat je dan niet zomaar kan concluderen dat Miyazaki hiermee het idee geeft 

dat er maar beter geen technologie zou moeten zijn. Ten eerste laat de openingsscène van de film 

namelijk behalve de massavernietigingswapens ook windmolens zien, en deze constructies zijn ook 

een product van technologie. Machines zijn uiteindelijk ook een wonderlijke bron in vele films, 

ontworpen door Miyazaki zelf. Denk bijvoorbeeld aan het zweefvliegtuig in Nausicaä of the Valley of 

the Wind, een film waarvan gehint wordt dat het in hetzelfde universum afspeelt, dan wel vele 

jaren later. Aan het einde van het verhaal maken Pazu en Sheeta ook de keuze om niet de 

geschiedenis te herhalen door het vliegend kasteel neer te halen met een magische spreuk. In het 

geheel kunnen we dus ook zeggen dat anime ook een product is van de moderne technologieën. 

Als conclusie wordt er dus beweerd dat men moet weerspiegelen op de ontwikkeling van nieuwe 

technologie en dus moet zoeken naar hoe wij met deze nieuwe ontwikkelingen moeten omgaan, 

zodat het eindresultaat niet eindigt zoals in de post-apocalyptische wereld van Castle in the Sky. 

 Als we dit technologisch perspectief toepassen op de film Children Who Chase Lost Voices, 

zien we dat het idee van massavernietigingswapens niet aanwezig zijn, maar vervangen zijn door 

mythologische beesten. Dit is te verklaren door het feit er een grote tijdspanne is tussen de twee 

films. Castle in the Sky was in 1986 is uitgekomen, in de tijd waarbij vliegtechnologiëen van 

thematisch of technisch belang is voor Miyazaki, wordt de betrouwbaarheid van de toentertijdse 

technologie in twijfel gebracht. Echter is dit niet meer het geval in de film van Shinkai, die gemaakt 

is in 2011. Hierdoor kan de kijker zich relateren met de hoofdpersonages in de huidige samenleving. 

Asuna voelde zich aangetrokken tot Agartha omdat ze zich eenzaam voelde, en daarom eindigt het 

ook met een blik naar waar ze de broers had ontmoet; hier is de levensles dat men zich op een 

gegeven moment zijn of haar verlies moet verwerken en accepteren, wat juist een vaak 



voorkomende thema is in de films van Shinkai. 

 Als gevolg is het concept van de shōjo zoals gezien in de films van Miyazaki dus ook 

verschillend. In De betovering van vervreemding: De shōjo in de wereld van Miyazaki Hayao 

geschreven door Napier (2012) wordt de shōjo van Miyazaki beschreven als zeer assertieve en 

zelfstandige meisjes, eigenschappen die goed aansluiten bij de onderscheidende animatiewerelden 

van Miyazaki. Ze spreekt van een visie waarbij er een soort andere wereld is wat aan de ene kant 

iets “wat verloren is”, maar ook iets “wat het zou kunnen zijn”. Bij het eerste kunnen we dnken aan 

de post-industriële/post-apocalyptische situatie in Castle in the Sky en Nausicaä onder andere, een 

contrast van natuur en mens. Bij het tweede is het juist de samenstelling van natuur en mens, wat 

in Castle in the Sky kan worden aangeduid met de laatste scene waarbij Sheeta en Pazu met de 

kracht van liefde de moed hebben om de wereld te redden, wat wellicht ten koste zou zijn van hun 

levens. Deze zelfstandige beweging, wat ook wordt geportretteerd door alle vliegscènes waar 

Miyazaki zijn nadruk op legt, suggereert op de mogelijkheid van vrijheid, verandering en verlossing. 

 Dit is natuurlijk in tegenstelling tot de klassieke shōjo, die meestal gekenmerkt worden door 

extreme vrouwelijkheid die vaak passief of dromerig is. Als we een beeld moeten schetsen van 

Asuna in Children Who Chase Lost Voices, merken we gelijk dat zij niet dezelfde eigenschappen 

heeft als Sheeta; in gevallen wanneer Asuna in gevaar is, is het de taak van Shin om haar te redden. 

Ze wordt eerder betrokken door omstandigheden, in plaats van dat ze actief deelneemt aan deze 

veranderingen. Ofwel, de problemen waar Asuna aan onderworpen werd waren niet opgelost door 

haar zelfstandigheid, maar door de anderen. Inderdaad, hoewel deze “vrouwelijkheid” niet dermate 

extreem is in Children Who Chase Lost Voices, zijn de eigenschappen van de shōjo die kenmerkend 

voor films van Miyazaki zijn niet aanwezig in deze film van Shinkai. 

 

 



Conclusie 

Het lijkt inderdaad zo te zijn dat de film Children Who Chase Lost Voices geïnspireerd is 

door de films van Miyazaki, met name Castle in the Sky. Echter is de inhoud van de verhalen wel 

verschillend. Hoewel de verhalen op een gelijke manier opbouwen, is de strijd tegen technologie 

compleet weggelaten en is er plaats gemaakt voor een fantastisch element, hoewel het nog steeds 

in een realistische omgeving plaatsvind. Ook is het fenomeen van de typerende shōjo van Miyazaki 

niet terug te vinden in deze film. Hieruit kunnen we dus concluderen dat de technieken van 

Miyazaki niet overgenomen zijn. Makoto Shinkai mag dan wel niet de “tweede Miyazaki” zijn, hij 

geeft op deze manier wel zijn eigen tintje aan een klassieke animatiefilm. 
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