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Samenvatting 

Schizoïde Makers: Creatief Werk en Subjectiviteit in de Chinese Culturele 

Economieën 

 

Dit onderzoek analyseert de omstandigheden van creatieve arbeid en de vorming van creatieve 

subjectiviteiten in China betreffende de onzekerheden die deze omstandigheden brengen, maar ook de 

mogelijkheden die ze kunnen genereren voor subjecten van verschillende sociale achtergronden. Deze 

studie is gebaseerd op het empirisch veldwerk dat ik heb uitgevoerd (voornamelijk in Beijing en 

Sjanghai) en op archiefonderzoek (bijvoorbeeld beleidsdocumenten en industriële rapporten), en 

combineert als zodanig een politiek-economische analyse van culturele productie in hedendaags 

China met vier empirische case studies die zich richten op creatieve werkers in culturele 

staatsbedrijven, onafhankelijke filmmakers, internationale creatieve werkers in Beijing en de 

recentelijk ontstane digitale creatieve klasse op sociale media. Door de subjectivering van creatieve 

werkers te onderzoeken in relatie tot de complexe en gediversifieerde arbeidsomstandigheden van 

culturele productie in het hedendaagse China, gaat deze studie in op drie vragen over bestuur, 

precariteit en subjectiviteit: 1) Hoe is culturele productie en creatieve arbeid georganiseerd en 

gereguleerd in de hedendaagse Chinese culturele economie (bestuur)? 2) Wat zijn de werk- en 

leefomstandigheden van creatieve werkers in de specifieke politieke economie van de Chinese 

culturele industrie (precariteit)? 3) Hoe navigeren individuele creatieve werkers het politiek-

economische systeem van culturele productie in China (subjectiviteit)?  

Ik begin met twee basis-aannames: ten eerste dat er in het huidige wetenschappelijke 

onderzoek naar creatieve arbeid te weinig aandacht is voor contextualiteit, en dat we de verschillende 

politiek-economische omstandigheden in de maatschappijen waar creatieve arbeid floreert dringend in 

overweging moeten nemen. Mijn doel is ‘not to reverse the binary relationships – west and east or 

north and south, coloniser and colonised, centre and periphery’ – but to displace or interrupt the 

‘taken-for-grantedness of congealed knowledge claims’ (Alacovska and Gill 2019, 3) in bestaande 

pogingen om cultureel werk te theoretiseren. Ten tweede, in mijn claim dat creatief werk ambitieus is, 

weiger ik deze aspiraties te zien als een vals bewustzijn. De onderkenning dat ambitieuze creatieve 

werkers de precaire omstandigheden waarbinnen zij werken wellicht over het hoofd zien of bereid 

zijn te tolereren, betekent niet noodzakelijk dat hun aspiraties of positieve ervaringen binnen de 

creatieve sector een illusie zijn, of slechts gebaseerd op misleidende ideologie (Hesmondhalgh and 

Baker 2011). 



Terwijl ik enerzijds onthul hoe politiek-economische ongelijkheden verborgen worden door 

de productie van creatieve aspiratie in de Chinese culturele industrie, probeer ik ook de ervaringen en 

de agency van individuen die werken binnen een breed scala aan culturele sectoren, waaronder 

televisie, film, design, journalistiek en sociale media, te bevestigen. Ik betoog dat deze creatieve 

werkers allesbehalve dociele lichamen zijn die simpelweg gemanipuleerd worden door 

(staats)kapitalistische ideologieën. De specifieke culturele economie van China maakt ruimte voor 

zowel individuele keuzevrijheid als onzekerheid. Dit laat de mogelijk open dat culturele werkers 

verworden tot ‘schizoïde makers’ – een concept dat ik leen en ontwikkel van Deleuze  en Guattari’s 

schizo-analyse van hedendaags kapitalisme (1983). Het bruisende netwerk van culturele productie in 

China motiveert en beperkt de aspiratie van het individu tot creativiteit en zelfontplooiing. Terwijl 

door de markt en door de staat verwacht wordt dat ze altijd op specifieke manieren ‘creatief zijn’, 

vinden culturele werkers ook mogelijkheden dit imperatief te weerstaan. Hiertoe ontwikkelen ze een 

schizoïde subjectiviteit die het heersende systeem dient, maar tegelijkertijd uitdaagt.  

Hoofdstuk 1 onderzoekt het beleid en de institutionele context van commerciële culturele 

productie in hedendaags China. Gebaseerd op een genealogisch overzicht van het Chinese culturele 

economiebeleid, laat ik zien hoe het discours van de ‘culturele industrie’ geïntroduceerd en 

geïncorporeerd werd door de Chinese Partijstaat in het post-Mao tijdperk. De Partijstaat hanteert een 

functionalistische, top-down benadering met betrekking tot cultuur, beschouwd als zowel een 

economische troef als een cruciaal instrument om nationale en internationale soft-power uit te oefenen, 

en sociale en politieke stabiliteit te handhaven. Zo worden de culturele industrieën ondersteund en 

gepromoot door de Chinese autoriteiten, terwijl ze ook onder strikt toezicht en censuur staan. Cruciaal 

is dat deze top-downbenadering van de culturele industrieën en culturele productie doordrenkt is met 

tegenstrijdigheden, zoals duidelijk wordt bij het beschouwen van de institutionele kenmerken van het 

Chinese politieke systeem en het proces van beleidsimplementatie. Het gefragmenteerde 

administratiesysteem, het gedecentraliseerde autoritaire regime en de complexe staat-commercie 

relatie beïnvloeden allemaal het proces van beleid maken, alsook de implementatie van dit beleid 

binnen de hedendaagse Chinese culturele sectoren. Het ondoorgrondelijke politieke systeem levert 

uiteindelijk net zoveel obstakels als flexibele omstandigheden op voor creatieve producenten en 

andere actoren binnen het Chinese culturele veld. Het is daarom voor culturele producenten in China 

cruciaal om een manier te vinden om te onderhandelen en te ‘spelen’ met de staatsmacht, die wordt 

betwist en die non-unitair en meervoudig is 

Hoofdstuk 2 bestudeert creatieve arbeid binnen Chinese culturele ondernemingen in 

staatseigendom (SOCEs). Deze staatsbedrijven zijn getransformeerd van door de staat gecontroleerde 

culturele werkeenheden en zijn de belangrijkste spelers binnen de Chinese culturele industrieën. 

Gebaseerd op een empirische analyse van veldwerkgegevens onderzoekt dit hoofdstuk het bestuur van 

creatieve arbeid in Chinese SOCEs middels een analyse van de omstandigheden van autonomie en het 



discours van zelfrealisatie binnen de door de staat gecontroleerde Chinese media. De autonomie van 

creatief werk binnen het systeem wordt afhankelijk gemaakt van de ideologische regelgeving van de 

Partijstaat, wat resulteert in een zeer bureaucratisch managementsysteem. Desondanks motiveren de 

verschillende welzijnsvoordelen en carrièremogelijkheden geboden door SOCEs creatieve werkers 

ook om, via het discours van zelfrealisatie, ‘creatief voor de staat’ te zijn. In de praktijk is het door de 

staat gesponsorde system echter doordrenkt van tegenstrijdigheden, waardoor creatieve individuen de 

mogelijkheid krijgen zich te distantiëren van de verwachte subjectiviteit waarin ze ‘creatief voor de 

staat’ moeten zijn, zoals gevallen van ‘lanterfanten op het werk’ en de ‘ontslaggolf’ illustreren.  

Hoofdstuk 3 onderzoekt onafhankelijke filmproductie in China als een vorm van creatieve 

arbeid. Mijn etnografisch onderzoek laat zien dat onafhankelijke filmproductie vaak wordt gekozen 

omdat filmmakers verwachten dat het een balans zal brengen tussen enerzijds hun ambities voor 

loopbaansucces en anderzijds hun ‘ontevredenheid’ over hun vroegere leven en de toestand van de 

maatschappij. Als ze eenmaal werkzaam zijn binnen de filmindustrie, komen deze filmmakers er 

echter snel achter dat hun creatieve arbeid onzeker wordt gemaakt binnen het bestaande 

productiesysteem: de strenge filmcensuur en de bloeiende binnenlandse filmindustrie die wordt 

gesponsord door de staat leiden ertoe dat filmmakers ‘coöptatie’ en ‘depolitisering’ in hun werk 

accepteren, terwijl bepaalde internationale filmfestivals en instituten hen tegelijkertijd aanmoedigen 

om zich te identificeren als dissident/ artistiek onafhankelijk. Dit proces van precarisatie stuurt de 

Chinese onafhankelijke film richting een gedepolitiseerde ‘art cinema’, terwijl filmmakers vormen 

van zelfbestuur moeten inzetten, zoals multitasking, netwerken en emotioneel management. Maar 

deze precariteit en precarisatie genereert ook een informele gemeenschap van onafhankelijke 

filmmakers waarbinnen voor elkaar gezorgd wordt, en die de precaire omstandigheden van hun 

carrière bestrijdt. Deze gemeenschap wordt gestimuleerd door gemeenschappelijke ambities van 

‘onafhankelijkheid’ en ‘vrijheid’, en creëert zo een breder begrip van ‘onafhankelijkheid’ en 

‘onafhankelijke filmproductie’.  De filmmakers worden, zoals ik het noem, ‘schizoïde makers’: 

enerzijds is hun creatieve arbeid geïntegreerd in het grotere regeringssysteem van culturele productie 

in China. Anderzijds laat hun meer insluitende en flexibele opvatting van onafhankelijkheid 

verschillen tussen de leden van de gemeenschap toe, die niet langer worden begrensd door rechtlijnige 

identiteiten zoals ‘politiek afwijkend’ of ‘niet-commercieel’. 

Hoofdstuk 4 verschuift de focus van lokale Chinese makers naar internationale creatieve 

subjecten in China. De opkomende Chinese culturele industrieën en de bestaande kloof tussen de 

culturele economie van China en haar westerse concurrenten hebben zich vertaald in een honger aan 

de zijde van de Chinese autoriteiten en bedrijven naar ‘creatieve knowhow’, waardoor de kansen op 

de arbeidsmarkt voor internationale culturele arbeiders worden vergroot. De carrièremogelijkheden 

die door de opkomende Chinese creatieve economie worden gegenereerd brengen echter ook risico’s 

en precariteit met zich mee. De beperkingen in China wat betreft migratie, precaire 



arbeidsomstandigheden, politieke beperkingen en milieuproblemen vragen allemaal om effectief 

zelfbestuur onder transnationale creatieve werknemers in China. Tegelijkertijd zorgt het precaire 

leven dat ontstaat door de mobiliteit en flexibiliteit die van internationale creatieve werknemers in 

Beijing verwacht wordt voor interactie en wederzijds begrip tussen lokale en mondiale subjecten, en 

biedt het de voorwaarden voor een kosmopolitische subjectiviteit. Deze subjectiviteit van 

internationale culturele werkers kan de verwachting van de Chinese autoriteiten dat het creatieve 

personeelsbestand aangepast en winstgevend zal zijn, overstijgen. Op deze wijze belichaamt de 

transnationale mobiliteit van creatieve arbeiders in Beijing het proces van de-territorialisering en re-

territorialisering, en illustreert het wat Isabel Lorey (2015) de ‘onberekenbare’ gevolgen van 

precarisatie en zelfbestuur noemt. 

Hoofdstuk 5 bestudeert een ‘onwaarschijnlijke’ groep van creatieve werkers, gecreëerd door de 

opkomende platformisering van culturele productie in China: makers van korte video’s op het sociale 

media platform Kuaishou. Het onderzoekt de voorwaardelijke relatie tussen Kuaishou en het 

staatsbestuur van cultuur en economie, en laat zien hoe deze relatie is ingebed in het digitale 

algoritmische systeem van het platform. Het is deze contingentie van staat en platform die de 

functionerende ecologie van Chinese mediaplatforms onderscheidt van die in het westen. De 

platformeconomie biedt mogelijkheden voor ‘grassroots individuen’ van verschillende achtergronden 

om creatieve werkers te worden, in overeenstemming met het doel van de staat om de economie te 

herstructureren en tegelijkertijd een nieuwe vorm van sociale klassenmobiliteit mogelijk te maken. 

Het grassroots digitale ondernemerschap dat door Kuaishou wordt bevorderd, overstijgt het passieve 

‘digitale arbeid’ en ‘prosumer’ model dat enkele kritische politieke economen hebben geïdentificeerd 

(Ritzer en Jurgenson, 2010; Fuchs, 2010). Parallel aan de institutionele regulering en censuur van het 

internet, nemen Kuaishou-makers namelijk actief deel aan de creatieve economie van het Chinese 

platform, waarbij zij zich het algoritmische digitale systeem toe-eigenen en onderhandelen met de 

staat/ het platform om hun eigen creatieve en financiële doelstellingen te bereiken. Binnen hun 

ervaringen van creatie en tegeldemaking, kunnen we momenten van spel, zo niet weerstand vinden – 

momenten waarop het officiële verhaal van de ‘China Dream’ wordt afgewisseld met meerdere 

dromen van actoren die nauwelijks een gezicht of een stem krijgen in de reguliere media in China. 


