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SAMENVATTING DISSERTATIE VROEGE CHINESE MINIATUREN − DE 
ONTSLUIERING VAN EEN CULTUREEL FENOMEEN  
 
 
 
Kern van het onderzoek vormde de vraag: wat is een vroege Chinese miniatuur? Om 
deze kernvraag te kunnen beantwoorden is de oorspronkelijke definitie door Paul Singer 
‘It is an object that must also exist in large size’ getoetst aan de hand van de antwoorden 
op de volgende specifieke vragen. 1. Zijn er overeenkomsten aan te wijzen tussen 
miniaturen in China en daarbuiten? 2. Wat was de functie van vroege Chinese 
miniaturen? 3. Welke materialen en technieken werden toegepast en hoe was de 
productie en afzet georganiseerd? 4. Welke voorstellingen komen voor en welke 
betekenis kan daaraan worden toegekend? 5. Wat levert het in hun literaire en culturele 
context plaatsen van een tiental bijzondere typen miniaturen op? 6. Wat levert het in een 
brede context plaatsen van het fenomeen vroege miniaturen op? 7. Hoe verliep het 
proces van de musealisering?  

Miniaturen zijn autonome, driedimensionale, door mensen vervaardigde objecten, 
van een ‘handzaam’ formaat  – dat wil zeggen niet groter dan tien centimeter –, die een 
opzettelijk verkleinde versie zijn van eenzelfde object op ware grootte. Twee kwesties 
maakten het noodzakelijk om ook deze bijgestelde definitie aan een kritisch onderzoek te 
onderwerpen. De vraag of kleine voorwerpen die de kleinste variant zijn van een 
oplopende reeks of die in functioneel opzicht niet aan de definitie voldoen omdat ze ‘op 
ware grootte’ zijn, maar waarvan de voorstelling als de beeldbepalende vorm een 
miniatuurversie betreft van een grotere variant, toch als miniatuur kunnen worden 
beschouwd. Beide vragen konden bevestigend beantwoord worden.  

 
De eerste specifieke vraag ‘zijn er overeenkomsten aan te wijzen tussen miniaturen in 
China en daarbuiten?’ is beantwoord door middel van literatuuronderzoek. Dit onderzoek 
wees uit dat kleinsculpturen en miniaturen uit de prehistorie de eerste parallel vormen. 
Wereldwijd dienden ze tot fetish, ter bezwering van vijanden en prooien en ter 
bevordering van vruchtbaarheid, of als insigne. Een tweede parallel vormen de 
devotionalia die al vanaf de vroege historie, zowel in Europa en het Midden-Oosten als in 
Azië, werden geproduceerd. In China betreft dat vooral boeddhistische verguld bronzen 
beeldjes die vanaf de Zes Dynastieën-periode werden geproduceerd, in het Westen zijn 
het de pelgrimsinsignes van lood en tin die gedurende de middeleeuwen op grote schaal 
werden geproduceerd. In beide gevallen vervulden deze artikelen een religieuze rol, 
vormden ze een lucratieve handelswaar en brachten ze ook andere artistieke 
opvattingen over, waardoor hier gesproken kan worden van mondialisering. Een derde 
parallel zijn de kleinsculptuurtjes en luxe-objecten zoals vaatjes, doosjes en flesjes, die 
voor persoonlijk gebruik, als geschenk of prijs dienden. Vergelijkbare was ook de handel 
in antiek en curiosa. In China begon deze handel al in de Han-periode en zij kwam tot 
bloei in de Song-periode. In Europa en het Midden-Oosten onstond deze handel in de 
antieke oudheid en nam een hoge vlucht toen de zeevaart en in het bijzonder die op 
China in de late middeleeuwen door toedoen van Italianen en Portugezen en later door 
Spanjaarden, Nederlanders en Engelsen zich ontwikkelde. Naast de spaarzame 
literatuur vormden deze curiosa de bron waaruit welgestelde verzamelaars wereldwijd 
hun kennis van de wonderen van een vreemde natuur en cultuur konden putten.  

Een parallel van een heel andere aard vormt de artistieke vrijheid, zij het een in 
de marge. De productie van miniaturen bood kunstenaars de mogelijkheid om zaken uit 
te beelden die in de officiële religieuze en seculiere kunst niet of nauwelijks waren 
toegestaan. Deze parallel is vooral in kunsthistorisch opzicht van belang. Dat gold al 
voor het realisme dat in de hellenistische sculptuur en vooral in de Tanagra-figuren 



hoogtij vierde. Nog meer uitgesproken is deze artistieke vrijheid waar het ‘gewaagde’ 
voorstelllingen betreft. In Europese context betrof dat de drôleries die de miniaturen in de 
middeleeuwse handschriften omlijstten en de misericordiae die de monniken enige 
verlichting boden. In China gold dat vanaf de Song-periode voor de talloze miniaturen 
waarvan jong en oud, rijk en arm, geletterd of niet, zich tot lering en vermaak bediende. 
Nog weer een heel andere parallel tonen de moderne westerse varianten van deze 
miniaturen, zoals de tinnen soldaatjes, de electrische Märklin treinen, de Barbiepop en 
Playmobil. Ze laten zien dat het spelenderwijs leren omgaan met omgangsvormen en 
machtsverhoudingen tussen ouders en kinderen, vriend en vijand, machthebbers en 
onderdanen, goden en gewone stervelingen van alle tijden en alle culturen is. Deze 
laatste paralellen leveren weliswaar geen bewijzen, maar wel interessante aanwijzingen 
ten aanzien van het mogelijke gebruik van vroege Chinese miniaturen.   
 
Voor het beantwoorden van de tweede specifieke vraag ‘wat was de functie van vroege 
Chinese miniaturen?’ is het hele bestand bestudeerd. Aan de door Singer en latere 
auteurs genoemde functies, hier primaire functies genoemd, te weten grafgiften, 
devotionalia, speelgoed voor kinderen en door geleerden gebruikte objecten (literati 
objects / bibelots) konden worden toegevoegd: insignes, fetisjen en talismans, sieraden, 
kledingaccessoires, doosjes, muziekinstrumenten en zegels.  
 De miniaturen uit het neolithicum, de Shang-, de vroege en het midden van de 
Zhou-periode fungeerden als insignes, fetisjen en talismans, sieraden en grafgiften.  
Toen de welvaart in de latere Zhou- en de Han-periode toenam, kwamen daar andere 
functies bij, zoals kledingaccessoires, doosjes, muziekinstrumenten, schrijfgerei en 
zegels. In de Zes Dynastieën- en de Tang-periode volgden devotionalia, speelgoed voor 
kinderen en allerlei luxeartikelen. Het assortiment werd nog veel breder toen in de Song-
periode de geleerden, naast het al veel langer in gebruik zijnde schrijfgerei, zich gingen 
voorzien van de meest uiteenlopende artikelen ‘tot lering en vermaak’.  

Sommige miniaturen, zoals een waterbakje en tevens penseelstandaard, waren 
gemaakt om meerdere functies tegelijk te vervullen. In dat geval kan worden gesproken 
van een dubbelfunctie. Nog weer andere miniaturen, vooral de literati objects, kregen 
direct of later een andere functie dan door de maker bedoeld, zoals een 
penselenspoelbakje dat gebruikt werd als bloemenvaasje. Dat gebeurde vooral wanneer 
de eigenaar zijn goede smaak en eruditie wilde etaleren. Hier is sprake van een 
secundaire functie.   

Een bijzondere secundaire functie betreft het fungeren als antiquiteit en 
verzamelobject. Het collectioneren van opgegraven bronzen vaatwerk begon al in de 
Westelijke Han-periode. Hierdoor werd de eerste stap gezet in de musealisering van 
gebruiksvoorwerpen. Toen in de Song-periode niet alleen het keizerlijke hof, maar ook 
de lagere adel en vooral de geleerden antieke voorwerpen gingen verzamelen om hun 
belezenheid te etaleren werd een volgende stap gezet. De desbetreffende voorwerpen, 
waaronder miniaturen, vervulden niet alleen hun oorspronkelijke praktische functie, maar 
gingen ook een rol spelen als getuigenissen van een bepaalde cultuur. Het uitgeven van 
gedrukte catalogi met daarin een beschrijving en afbeelding van de desbetreffende 
objecten droeg daar aan bij. Dit proces ontwikkelde zich verder gedurende de late Ming-
periode om in de Qing-periode een voorlopig hoogtepunt te bereiken. Van musealisering 
in de letterlijke betekenis van het woord is sprake aan het eind van de negentiende en 
het begin van de twintigste eeuw toen privécollecties hun weg vonden naar musea in 
Europa, Amerika en Japan.   

Het bestuderen van de functies hielp vooral bij het aanscherpen van de definitie. 
Het maakte ook duidelijk dat er vaak een verschil is tussen de functionaliteit van de 
miniatuur zelf en datgene wat de miniatuur uitbeeldt. De keramische miniatuur-
hengselmand kon zowel door zijn formaat als door de materiaaltoepassing (keramiek) 



niet als hengselmand functioneren. Dat gaat echter niet op voor voorwerpen die als 
kleinste variant deel uitmaken van een reeks met een glijdende schaal, zoals doosjes, 
vaatjes of vaasjes. Zo beeldt een miniatuur vaasje, dat wil zeggen een vaasje niet groter 
dan 10 cm, geen vaasje uit, maar het is een vaasje, of anders gezegd: het functioneert 
als een vaasje. Hier vormt alleen het formaat en dus niet de functionaliteit het criterium 
om het voorwerp tot miniatuur te bestempelen. Dit geldt voor een door de maker 
beoogde functie, maar niet voor een andere functie die de gebruiker er aan geeft, zoals 
het als penselenspoelbakje gebruikte bloemvaasje. Maar ook in het geval van een 
secundaire functie, kan de functionaliteit niet dienen als beslissend criterium en geeft 
alleen het formaat de doorslag.     

De functie van een miniatuur kan ook bepaald zijn door de betekenis van de 
voorstelling. Zo maakte de uitbeelding van de Driepotige Pad, die staat voor rijkdom, dat 
de miniatuur bij uitstek als talisman fungeerde. In dit geval vallen de intenties van de 
maker en de gebruiker samen. Kortom, net zoals dat bij de materiaaltoepassing het 
geval is, speelt de functionaliteit een rol van betekenis waar het de geschiktheid van het 
voorwerp als miniatuur betreft, maar kan niet als criterium gelden om een klein voorwerp 
tot miniatuur te bestempelen.  

Het analyseren van de verschillende functies die de vroege Chinese miniatuur 
vervulde leerde voorts dat deze meestal wordt bepaald door de vorm. De gelaagdheid 
van deze relatie maakt de interpretatie soms ingewikkeld. Om deze relatie inzichtelijk te 
maken is een iconografische formule ontwikkeld. Daarin zijn niet alleen functie en de 
vorm gescheiden, maar is tevens onderscheid gemaakt tussen primaire, secundaire en 
dubbele functies en tussen onderliggende (smalle) en bovenliggende (brede) termen.  

Naast het onderscheiden van primaire, dubbele en secundaire functies, maakte 
de analyse van vormen en functies en hun onderlinge samenhang het mogelijk allerlei 
afgeleide functies te herkennen, zoals die van souvenir, reisverzekering, geschenk, 
steekpenning, statusverhogend object, bewijs van goede smaak, conversation piece en 
verzamelobject.  
 
De derde specifieke vraag ‘welke materialen en technieken werden toegepast en hoe 
was de productie en afzet georganiseerd?’ is beantwoord zowel door het fysiek 
bestuderen van een representatief aantal miniaturen zelf, als door de bestudering van 
het hele bestand met het oog op de aard en de herkomst van de grondstoffen, de 
materiaalkeuze, de bewerking, het productieproces en de afzet van de producten. 
Daarnaast is gelet op sporen van gebruik, hetgeen aanvullende informatie opleverde ten 
aanzien van de functie.  

In veel gevallen bleek de materiaalkeuze niet willekeurig, maar gerelateerd aan 
de functie. Aanvankelijk werd deze keuze bepaald door de intrinsieke waarde en door de 
symbolische betekenis van de gebruikte materialen. Geloofd werd dat de waarde en de 
betekenis van de miniatuur op de gebruiker overging. Dat geldt met name voor de 
oudste toegepaste materialen zoals jade en de daarop lijkende steensoorten, en 
daarnaast voor brons, goud, zilver en ook voor lood, tin en amber. Daarom ging 
keramiek pas echt meetellen toen pottenbakkers er in slaagden de groene en blauwe 
glazuren te maken die hun producten op jade deden lijken. Vanaf de Song-periode 
gingen bij de literati objects vooral esthetische voorkeuren een rol van betekenis spelen. 
Deze hadden betrekking op de zeldzaamheid van het materiaal, de schoonheid, de 
duurzaamheid en de geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Dat verklaart waarom 
ook betrekkelijk eenvoudige materialen zoals hout en been, en tevens exotische 
materialen als lakwerk, rhinoceros- en hertshoorn, parelmoer, koraal en email in zwang 
raakten. Dat had veel te maken met de mate van ontwikkeling die nodig was om de 
betekenis ervan naar waarde te kunnen schatten en zich zo te onderscheiden. Naast dit 
aanvullende bewijs ten aanzien van de functie van miniaturen verschafte het onderzoek 



tevens informatie over de ontwikkeling in de toepassing van de materialen en 
technieken.  

De oudste bekende miniaturen, daterend uit de Nieuwe Steentijd, zijn gemaakt 
van jade en van andere min of meer kostbare steensoorten zoals agaat, turkoois, 
serpentijnsteen, git, puddingsteen, steatiet, speksteen en marmer, en verder van ivoor of 
been. Ook kwamen in deze vroege fase al sporadisch figuren van aardewerk voor, maar 
dat was slechts van korte duur.

 
Miniaturen van brons dateren uit de daarop volgende 

Xia-, Shang- en Zhou-periode. Toch bleef het gebruik van jade in deze tijd en nog lang 
daarna onverminderd populair. De toepassing van ijzer, tin en lood vond ingang in de 
late Oostelijke Zhou- en de daaropvolgende Qin- en Han-periode. Ook keramiek, dat 
veel makkelijker te maken en daardoor goedkoper was, raakte toen weer in gebruik, 
maar op een veel grotere schaal dan in het neolithicum en de Shang-periode het geval 
was. Datzelfde gold voor glas, dat al sinds de late Zhou-periode als vervanger van jade 
werd gebruikt. Goud en zilver werden populair gedurende de Oostelijke Han- en de 
daaropvolgende Zes Dynastieën-periode, vooral door toedoen van contacten met niet-
Chinese volkeren. In deze laatste periode werd de vervaardiging van het op hoge 
temperatuur gebakken en geglazuurd yue-steengoed verder geperfectioneerd. Dit type 
aardewerk, waarmee al in de Shang-periode werd geëxperimenteerd, wordt 
tegenwoordig proto-celadon (yuanshi qingci) genoemd. Omdat deze groen geglazuurde 
keramiek op jade leek en dus als vervanger kon dienen, steeg het in aanzien. Datzelfde 
gold voor het driekleurig (sancai) loodgeglazuurde aardewerk uit de Tang- en Liao-
periode. In waarde stegen ook de op een veel hogere temperatuur en dus hardgebakken 
soorten steengoed en de van een witbakkende klei gemaakte keramiek, die 
tegenwoordig wordt aangeduid met proto-porselein. Voor de versiering van luxe 
voorwerpen maakten de pottenbakkers soms gebruik van een helder blauw glazuur dat 
gemaakte werd werd van kobalt, een mineraal dat uit Perzië moest worden geïmporteerd 
en dus kostbaar was.   

De waardering voor keramiek steeg tijdens de Song-periode nog verder, toen het 
keizerlijke hof voor eigen gebruik zijn officiële goedkeuring verleende aan een vijftal 
verfijnde soorten keramiek (‘Songdai wu da yao’), te weten: Ru, Guan, Ge, Jun en Ding. 
Tegelijkertijd nam in deze periode de productie van het soort keramiek toe, dat wordt 
aangeduid met de term ‘volksaardewerk’. Daarbij ging het zowel om steengoed, als om 
aardewerk dat bij een lagere temperatuur werd gebakken. Door het gebruik van mallen 
konden miniaturen van dit type keramiek ook seriematig worden geproduceerd. Het 
aanvankelijk in onderglazuur kobaltblauw en koperrood gedecoreerde porselein uit de 
Yuan-periode vormde een nieuw hoogtepunt. Gedurende de Ming- en Qing-periode 
werden daar nog andere kleuren en verfijndere technieken aan toegevoegd, waarmee de 
steeds grotere binnenlandse en buitenlandse markten werden bediend.  

Dezelfde neiging tot een steeds grotere diversiteit en verfijning komt tot 
uitdrukking in de toepassing van zowel kostbare geïmporteerde materialen, zoals 
bergkristal, amber, rhinoceroshoorn, koraal, parelmoer en lak als van meer eenvoudige 
materialen zoals hout en hertshoorn. In het laatste geval werd de kwaliteit hoofdzakelijk 
bepaald door de bijzondere, meestal arbeidsintensieve, bewerking of de artisticiteit van 
de maker. Zowel voor de kostbaardere als voor eenvoudiger materialen gold echter, dat 
het succes van een bepaald product afhankelijk was van een juiste afstemming van het 
aanbod op de vraag. De ontwikkeling van het materiaalgebruik laat zien dat in de loop 
der tijd de variëteit in de beschikbare materialen verder toenam.  

De vraag of er alleen sprake kan zijn van een miniatuur wanneer deze van 
hetzelfde materiaal is gemaakt als het grotere voorbeeld kan met nee worden 
beantwoord. Weliswaar werden er veel boeddhistische figuurtjes van verguld brons 
gemaakt, die meestal een getrouwe verkleinde versie zijn van de grotere 
tempelsculpturen, maar er zijn ook veel figuurtjes bewaard gebleven die van andere 



materialen zijn gemaakt. Veel miniaturen, vooral grafgiften, zijn zelfs opzettelijk van een 
ander materiaal gemaakt. Hieruit valt af te leiden dat de toepassing van een bepaald 
materiaal nuttige informatie kan opleveren ten aanzien van de functie van een miniatuur, 
maar niet als criterium kan gelden voor het aanmerken van een voorwerp als miniatuur.  

De materialen die voor de vervaardiging van miniaturen werden gebruikt moesten 
soms van ver worden aangevoerd. Daarom speelden ze een belangrijke rol in het proces 
van de mondialisering. Zo werd jade aanvankelijk vooral uit Xinjiang betrokken, 
bergkristal en turkoois uit Tibet, ivoor en edelstenen uit India en aangrenzende landen in 
Zuidoost-Azië, goud en zilver uit de noordwestelijke en zuidelijke Chinese provincies, 
lakwerk uit Sichuan en Yunnan, amber via Siberië uit de Baltische gebieden en van 
elders, glas zowel uit Syrië als uit Perzië, en kobalt, het mineraal dat gebruikt werd voor 
een helder blauw glazuur, vooral uit Perzië.  

Het transport van deze materialen geschiedde in hoofdzaak over land per 
karavaan of per schip via de vele rivieren en kanalen die China rijk is. Exotische 
materialen zoals koraal, rinoceroshoorn, schildpad, schelpen en tropische houtsoorten 
die al vanaf de Zes Dynastieën-periode voorkwamen, maar vooral vanaf de Song-
periode in zwang raakten, werden over zee uit Zuidoost-Aziatische landen, India en zelfs 
via het Midden-Oosten uit Oost Afrika aangevoerd. Het feit dat deze materialen van ver 
kwamen maakte ze niet alleen kostbaar, maar verklaart ook dat er allerlei bijzondere 
eigenschappen aan werden toegekend. Kwaliteiten, die deze materialen bij uitstek 
geschikt maakten om er voorwerpen van te maken waarmee de elite zich kon 
onderscheiden. De lucratieve handel in al deze producten maakte dat er van oudsher 
niet alleen sprake was van het uitwisselen van goederen, maar ook van mensen en hun 
ideeën over politiek, religie en cultuur. Al deze gegevens zijn van betekenis voor het 
aspect mondialisering. 

Wat voor de materialen gold, gaat ook op voor de daarmee verband houdende 
technieken. Tot de in China geïmporteerde technieken worden gerekend het glasblazen, 
sommige edelsmeedtechnieken, zoals het granuleren van goud, en emailleren. 
Omgekeerd exporteerde China via de Zijderoutes en ook over zee zijde, thee, porselein 
en lakwerk evenals belangrijke uitvindingen zoals onder andere het maken van papier, 
papiergeld, buskruit en gietijzer.  

Ook het onderzoek naar de toegepaste materialen en technieken leverde een 
bijdrage aan het aanscherpen van de definitie en aan het onderscheiden van de 
verschillende functies van vroege Chinese miniaturen. Verder verschafte het waardevolle 
informatie over de materiaalkeuze en productieprocessen. De informatie over de handel 
in grondstoffen, halffabricaten en eindproducten, de consumptie van deze artikelen, 
alsmede de invloed die deze handel en consumptie uitoefenden op de betrokken 
culturen, bleken van betekenis voor het aspect mondialisering.   

 
De vierde specifieke vraag ‘welke voorstellingen komen voor en wat betekenen die?’ is 
beantwoord door iconografisch onderzoek. Wat opvalt is de grote diversiteit in de 
uitgebeelde onderwerpen. Soms – en dat geldt vooral de miniaturen die als grafgift 
functioneerden – beelden zij slechts de gebruiksvoorwerpen uit die zij moesten 
vervangen. In dat geval is de voorstelling louter functioneel. Veel vaker valt uit de 
primaire betekenis van de voorstelling af te leiden dat deze betrekking had op 
bovennatuurlijke wezens en verschijnselen, waar men ontzag of zelfs angst voor had, of 
waarvoor men juist genegenheid koesterde. De miniatuur diende dan om onheil te 
bezweren of om toewijding tot uitdrukking te brengen.  

Weer andere miniaturen beelden juist de gebeurtenissen en zaken uit waar de 
meeste Chinezen vrijwel dagelijks mee te maken hadden: huwelijken, kinderen krijgen, 
dood gaan, oorlog, wonen, werken, vervoer, vertier, eten en drinken, kleding, cultuur, 
religie en de natuur. De artistieke vrijheid die de makers vaak namen om dat alles zo 



realistisch mogelijk en soms zelfs met humor uit te beelden maakt, dat deze miniaturen 
een waardevolle visuele aanvulling leveren op het beeld van de Chinese samenleving 
dat ontleend is aan de geformaliseeerde Chinese beeldende kunsten en de literatuur.  

Omdat veel miniaturen naast een directe betekenis ook nog door de toepassing 
van homoniemen een ‘geheime’ betekenis hadden, leenden zij zich via deze 
woordspeling uitstekend als geschenk om familieleden, zakenpartners en hoger 
geplaatsten gunstig te stemmen of om de eigen eruditie te etaleren. Juist dit laatste 
inzicht maakt dat behalve de primaire functies (insignes, fetisjen en talismans, sieraden, 
grafgiften, devotionalia, doosjes, muziekinstrumenten, kledingaccessoires, speelgoed 
voor kinderen, miniaturen gebruikt door literati en zegels) er nu ook zicht is op allerlei 
afgeleide functies, zoals die van geschenk, steekpenning, souvenir, statusobject, 
conversation piece en verzamelobject.  

Net als bij de functies en de materiaaltoepassing het geval was leverde ook het 
onderzoek naar de voorstellingen en de betekenissen daarvan een bijdrage aan het 
verder aanscherpen van de definitie. Immers, alle miniaturen beelden iets uit, om het 
even of dat een ding, een levend wezen, of een natuurverschijnsel betreft. Bij het eerste 
gaat het vooral om een gebruiksvoorwerp, zoals een kledingstuk of een wapen, bij het 
tweede om een plant, bloem, dier, mens of bovennatuurlijk persoon en bij het derde om 
een wolk of berg. De voorstelling op zich kan echter niet als criterium gelden voor het 
bestempelen van een voorwerp tot miniatuur, omdat dezelfde vorm in allerlei formaten 
en materialen kan voorkomen en meerdere functies kan hebben. 
 De betekenis van een miniatuur wordt dus in veel gevallen bepaald door de 
voorstelling. In sommige gevallen is ook de materiaaltoepassing van betekenis, of de 
combinatie van een voorstelling met een bepaald materiaal. Toch vormt het formaat 
steeds de beslissende factor om het onder de miniaturen te rangschikken.  

Voor het aspect mondialisering is van betekenis de import al vanaf de Shang-
periode van levende exotische dieren, zoals leeuwen, olifanten, neushoorns en 
krokodillen, ten behoeve van koninklijke of keizerlijke dierentuinen of van de waardevol 
geachte lichaamsdelen van deze dieren. Hetzelfde geldt voor de import sinds de Han-
periode van grotere en sterkere paarden uit Centraal-Azië die nodig waren voor de 
versterking van de Chinese krijgsmacht en de rol die kamelen speelden als voornaamste 
transportmiddel op de Zijderoutes. Een essentiële rol in het proces van mondialisering 
speelden de talloze vreemdelingen, handelaren, verzorgers van kamelen en paarden, 
artiesten, zendelingen en pelgrims, die via de Zijderoutes China bereisden en via wie de 
wederzijdse cultuuroverdracht plaatsvond. Hoewel meerdere religies hun sporen hebben 
nagelaten, neemt het uit India en Nepal afkomstige boeddhisme een bijzondere plaats in 
getuige de vele vroege Chinese miniaturen die de Boeddha zelf, zijn discipelen, en de 
talloze menselijke, goddelijke en dierlijke figuren voorstellen, evenals de voorwerpen die 
in de boeddhistische religie een rol speelden. In dit kader dient ook genoemd te worden 
het vaatwerk waarvan de vormen zijn overgenomen van hellenistische, Romeinse, 
Sassanidische en andere Centraal-Aziatische luxe vaatwerk dat via de Zijderoutes werd 
geïmporteerd en van grote invloed is geweest op de productie van vaatwerk van metaal 
en keramiek in China. Dat geldt evenzeer voor de import van kleding, voedsel en drank, 
muziekinstrumenten, sport en spel. Evenzovele voorbeelden zijn de ‘Turkse’ broeken, 
die vrouwen in de Tang-periode droegen, wijn gemaakt van druiven, de luit (pipa), 
polosport en het schaakspel.  

Het onderzoek leverde ook nog een praktisch nut op: de iconografische tabellen 
kunnen helpen bij het ‘ontmaskeren’ van de vele archaïserende uitvoeringen en soms 
ook regelrechte vervalsingen die in omloop zijn. Wanneer bijvoorbeeld een vleermuis of 
een kat van jade in de Tang-periode, of nog eerder, wordt gedateerd, dan is er alle 
aanleiding om het object nog eens kritisch te bezien.  



Een correcte interpretatie van de vorm en van de betekenis daarvan bleek dus in 
veel gevallen noodzakelijk om een voorwerp als miniatuur te kunnen identificeren en om 
de functie te bepalen. Daarnaast verschaft het vaak de informatie die nodig is om de 
miniatuur in zijn directe literaire of culturele context of in een bredere context te plaatsen, 
respectievelijk de onderwerpen van hoofdstuk 5 en 6.   
 
Voor de beantwoording van de vijfde specifieke vraag ‘wat levert het plaatsen van 
afzonderlijke typen miniaturen in hun literaire en culturele context op?’ zijn met behulp 
van de verworven kennis inzake het fenomeen vroege Chinese miniaturen tien groepen 
van miniaturen uit het bestand geselecteerd die in aanmerking kwamen om van een 
directe literaire of culturele context te worden voorzien. Daartoe is de aan de literatuur 
ontleende kennis steeds getoetst aan de hand van de resultaten van het eigen 
onderzoek.  

Bij de eerste groep, fluitjes, leverde dat een grote diversiteit aan toepassingen op, 
variërend van fluitjes die door muzikanten, soldaten en nachtwakers werden gebruikt tot 
signaleringsfluitjes van herders en jagers. Andere fluitjes vervulden een religieuze 
functie, dienden als souvenir en relatiegeschenk of als speelgoed voor kinderen. Uit de 
karikaturale voorstelling van veel fluitjes valt op te maken dat met buitenlanders of 
gehandicapten graag de spot werd gedreven. Ze leveren het bewijs dat miniaturen 
ruimte lieten voor het produceren van hyperrealistische en zelfs humoristische 
voorstellingen.  

De bestudering van de tweede groep, gordelknoppen, leerde dat sommige 1000 
jaar ouder zijn dan de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse Chinese toggles die 
gepubliceerd zijn. Deze zijn dus ook aanzienlijk ouder dan de Japanse netsukes. Des te 
opmerkelijker is het dat over de Chinese gordelknoppen zo weinig en over netsukes zo 
veel is geschreven.    

Luxevoorwerpen en in het bijzonder doosjes, die de derde groep vormen, 
ontleenden hun kostbaarheid vooral aan de toegepaste materialen, zoals jade, goud of 
zilver, brons, glas en lakwerk. In enkele gevallen werd de waarde ook of uitsluitend 
ontleend aan de langdurige en dus kostbare bewerking, zoals bij jade en lakwerk. Het 
kleine formaat maakte het mogelijk deze kostbaarheden op het lijf te dragen, hetgeen 
verklaart waarom ze in graftomben vaak in de directe nabijheid van de overledene zijn 
aangetroffen. De toepassing van materialen die soms van ver moesten komen maakte 
dat deze kostbaarheden regelmatig drager waren van uitheemse invloeden, terwijl het 
intieme karakter van de doosjes meer dan eens ruimte bood voor erotische 
voorstellingen.  

Groep vier wees uit dat miniaturen die artiesten voorstellen populair waren. Een 
groot aantal van deze muzikanten, dansers, toneelspelers, verhalenvertellers, acrobaten, 
jongleurs, goochelaars en dierentemmers is te relateren aan de door Centraal-Aziaten 
geëxploiteerde Zijderoutes. Dwergen verdienden eveneens vaak de kost door op te 
treden. Al deze artiesten traden niet alleen op markten en bij feestelijkheden op, maar 
ook bij begrafenissen. Vandaar dat deze miniaturen als mingqi regelmatig in graftomben 
voorkwamen.  

De leeuwen uit groep vijf tonen dat de Chinezen soms grote moeite hadden met 
de realistische weergave van deze dieren, die ze hoofdzakelijk slechts kenden van 
afbeeldingen en overleveringen van boeddhistische oorsprong. Daardoor is het 
onderscheid tussen leeuwen en jachtluipaarden soms moeilijk te maken.  

Groep zes wordt gevormd door een klein aantal miniaturen dat een cong 
voorstelt. De bestudering van deze groep heeft een aantal nieuwe argumenten 
opgeleverd ter ondersteuning van de theorie dat de vorm en versiering een verwijzing 
inhouden naar de hemel, de aarde, het mannelijke en het vrouwelijke en de vier 
windrichtingen. Dat pleit voor de functie van insigne. Archeologische vondsten hebben 



uitgewezen dat de miniatuurversie van de cong in ieder geval als zodang moet zijn 
gebruikt.  

De miniaturen in de vorm van landschappen en wolken uit de zevende groep 
leerden dat deze voorstellingen vooral dienden tot schrijfgerei en als decoratief object op 
de tafels van geleerden. Daar waren ze de eigenaar van nut om zich met behulp van 
wierook in hogere sferen te wanen of zijn eruditie te etaleren. Ze maken deel uit van een 
Chinese traditie die ook fenomenen als ‘geleerde’ stenen, miniatuur-boompjes (in het 
Westen beter bekend als Japanse ‘bonsai’-boompjes) en hondjes (‘pekinezen’) die voor 
miniatuur-leeuwtjes moesten doorgaan.  

Het feit dat van de vrouwen en kinderen uit groep acht het hoofd opzettelijk is 
afgebroken maakte duidelijk dat ze door zwangere vrouwen of hun familie werden 
begraven om het gevaar van een miskraam af te weren. Soortgelijke vondsten in 
Zuidoost-Azië wezen uit dat dat deze praktijk wijd verbreid was.  

Een groot aantal keramische miniaturen van het Cizhou-type onderscheidt zich 
van andere keramische typen door een veelkleurige, meestal figuratieve, beschildering. 
Alle tot groep negen behorende exemplaren tonen deze eigenschap. Uniek is echter een 
miniatuur-vaasje met daarop de geschilderde voorstellingen van een naar huis 
wandelende mandarijn. Deze toont een grote verwantschap met soortgelijke 
voorstellingen op de beschilderde en van een huismerk voorziene neksteunen welke 
door de familie Wang werden geproduceerd.  

De tiende en laatste groep bestaat uit enkele schilderingen die een beeld 
verschaffen van de kooplui die miniaturen en ander ‘kleingoed’ verkochten en ook van de 
manier waarop deze koopwaar werd vervoerd of van de markten waar het werd 
verkocht. Een veel groter aantal vroege miniaturen toont een zelfde realsime als deze 
schilderingen. Deze voorstellingen uit de Song-, Yuan en vroege Ming-periode zijn zelfs 
zo realistisch en gedetailleerd, dat zij een waardige pendant vormen van de Hollandse 
tekeningen ‘naar het leven’ uit de zeventiende eeuw.   

 
Ter beantwoording van de zesde specifieke vraag ‘wat levert het plaatsen van het 
fenomeen vroege miniaturen in een brede context op?’ werden aan de literatuur 
ontleende gegevens gecombineerd met die welke deze studie heeft opgeleverd. De 
gegevens hebben betrekking op politieke, economische, technologische, religieuze, 
culturele en andere relevante ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn 
geweest op de ontwikkeling van de vroege Chinese miniatuur. Een punt van aandacht 
vormden de ontwikkelingen die van betekenis zijn voor de aspecten musealisering en 
mondialisering. 

Het beeld dat oprijst is van een maatschappij die in het neolithicum nog bestond 
uit clans, geleid door stamoudsten en sjamanen. Deze clans vestigden zich op de oevers 
van de grote rivieren en leefden van landbouw en veeteelt. Miniaturen vervulden in deze 
vroegste fase twee functies: als teken waarmee een leidinggevende zich kon 
onderscheiden of als fetisj. De kostbaarheid van het materiaal, jade of ivoor, dat voor de 
eerste functie werd gebruikt onderstreepte de bijzondere plaats die de drager innam. 
Fetisjen, om ongeluk af te weren of om een wens in vervulling te doen gaan, werden 
vooral van been en ongebakken klei gemaakt en waren voor een ieder beschikbaar.   
 Met de vestiging van eerst de Shang- en daarna de Zhou-koninkrijken werd de 
eerste stap naar een feodale samenleving gezet, waarin alle macht was geconcentreerd 
bij de koning, die zijn familieleden en vazallen beloonde met gebiedsdelen. Naast 
machtige paleiscomplexen kwam de macht van deze koningen tot uitdrukking in 
prestigieuze geschenken in de vorm van bronzen vaatwerk en klokken. Inscripties op dit 
vaatwerk en op orakelbeenderen leveren de oudste historische gevens. Naast het 
bronsgieten kwam ook de productie van zijde, gebakken aardewerk, lakwerk en 
ivoorbewerking tot bloei. Hoewel aan de functie van miniaturen weinig veranderde, werd 



het repertoire vooral in de latere Shang-periode uitgebreid met uitbeeldingen van 
mensen en allerlei dieren.  

In de Zhou-periode verzwakte het gezag van de vorst en leidde de toenemende 
macht van vazallen tot de vorming van afzonderlijke staten. De uitvinding om ijzer te 
winnen en te bewerken maakte zowel de productie van sterkere wapens als van 
landbouw- en andere werktuigen mogelijk. Daardoor nam de productie en ook de 
welvaart toe. De opkomst en het op schrift stellen van moraal- en natuurfilosofieën als 
het confucianisme en het daoïsme hangen nauw samen met de steeds belangrijker 
wordende rol van geletterde ambtenaren. Onder invloed van het confucianisme 
veranderde de grafcultuur: ter vervanging van de mensen, dieren en goederen die 
voorheen werden geofferd, werden speciaal vervaardigde mingqi aan de overledene in 
het graf meegegeven. Deze moesten qua formaat of makelij afwijken van hun 
voorbeelden. Ook werden persoonlijke eigendommen van de overledene (renqi) 
meebegraven. Het groeiende aantal steden, de technologische vooruitgang, de 
toenemende welvaart en contacten met naburige volkeren maakten dat de behoefte aan 
luxe goederen steeg. Het aantal functies van miniaturen werd uitgebreid met die van 
mingqi, schrijfbenodigdheden, waaronder penselenspoelbakjes, papiergewichten, 
wierookbranders en zegels, alsmede persoonlijke bezittingen, zoals doosjes en 
toiletgerei, gemaakt van jade, glas, brons, goud, zilver, turkoois, ivoor, lakwerk of 
geglazuurd aardewerk.    

De vestiging van het keizerrijk door Qin Shihuang, bevestigde niet alleen de 
eenwording van China, maar consolideerde tevens het feodale stelsel. Hoewel diens 
Qin-dynastie al na enkele decennia ten val kwam, werden zijn hervormingsmaatregelen 
op het staatkundige, militaire en economische vlak door de daaropvolgende Han-
dynastie grotendeels overgenomen en verder uitgebouwd. Hun op militaire en 
economische expansie gerichte beleid leidde tot gebiedsuitbreiding in het westen en het 
zuidoosten en tot de ontwikkeling van handelscontacten, waaronder de Zijderoutes. De 
grotere stabiliteit vergrootte niet alleen de levensstandaard van de elite, maar ook die 
van de gewone bevolking. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de miniaturen die, 
naast luxe, ook gewone gebruiksvoorwerpen voorstellen. Aan het assortiment van 
materialen werd glas, ter imitatie van jade, toegevoegd, evenals amber en git. 

Tijdens de Zes Dynastieën-periode viel het rijk door toedoen van elkaar 
bevechtende krijgsheren en invallen van buurvolkeren weer tijdelijk uiteen. De aanvoer 
van jade werd tijdelijk onderbroken, waardoor de waardering voor objecten van goud en 
zilver en uit Centraal-Azië overgenomen edelsmeedtechnieken in aanzien stegen. Deze 
onrust leidde tot ware volksverhuizingen van noord naar zuid, waardoor het 
economische en culturele zwaartepunt in het zuiden kwam te liggen. De opbloei van de 
zijde-industrie, de productie van papier en van het groen geglazuurde yue-steengoed 
waren daarvan een direct gevolg. Het vanuit India geïmporteerde boeddhisme kreeg 
geleidelijk vaste grond onder de voeten hetgeen de bouw van talloze kloosters en 
tempels, vooral langs de Zijderoutes, met zich meebracht. Hier werden verguld bronzen 
figuurtjes, naar het voorbeeld van de daar aanwezige grotere boeddhistische sculpturen, 
aan pelgrims en handelsreizigers verkocht. Tot deze devotionalia worden ook de 
miniatuurschrijntjes van jade, bergkristal, goud, zilver en brons gerekend waarin 
relikwieën van de Boeddha of diens discipelen werden bewaard.   

Toen de Sui-dynastie aan het eind van de zesde eeuw het rijk weer wist te 
verenigen, keerde de rust weer en werden de grondslagen gelegd voor een nieuwe 
periode van voorspoed. De daaropvolgende Tang-periode werd gekenmerkt  door een 
sterk bestuur en militaire kracht. Deze gingen gepaard met een open-grenzen-beleid en 
een grote tolerantie ten opzichte van andere religies en culturen met als gevolg het 
opbloeien van handel, kunsten en wetenschappen, waarin het toelaten van allerlei 
uitheemse invloeden niet werd geschuwd. Vandaar dat deze periode door velen wordt 



aangemerkt als China’s ‘Gouden eeuw’. Deze hoogtij kwam vooral tot uitdrukking in de 
grafcultuur die niet alleen voorzag in monumentale wandschilderingen, maar ook in een 
ware overvloed aan mingqi en renqi van driekleurig geglazuurd sancai-aardewerk en in 
rijk versierd vaatwerk van brons, goud en zilver. De vele miniaturen die uit deze periode 
bewaard bleven vormen daarvan een getrouwe afspiegeling. Behalve mingqi gingen de 
pottenbakkerscentra van Changsha in Hunan en van Ding in Hebei ook keramisch 
speelgoed maken. Wat daarbij opvalt is de realistische weergave van mensen en dieren, 
terwijl de uitbeeldingen van westerlingen daarentegen karikaturale trekken vertonen. 
Verguld bronzen devotionalia bleven in deze periode onverminderd populair.  

Vanaf het midden van de achtste eeuw nam de kracht van de Tang-dynastie 
geleidelijk af door toedoen van zwakkere keizers, machtsmisbruik, corruptie en invallen 
door Tibetaanse legers. Een van de gevolgen was dat aan de invloed van het 
boeddhisme een halt werd toegeroepen. Na de val van Tang-dynastie aan het begin van 
de tiende eeuw brak in het noorden tijdens de Vijf Dynastieën-periode grote onrust uit, 
terwijl het in het zuiden gedurende de Tien Koninkrijken-periode relatief rustig bleef. 
Daardoor konden veel noorderlingen daar hun toevlucht zoeken en kon de nijverheid en 
handel zich verder ontwikkelen. Met name de productie van het groen geglazuurde yue-
steengoed profiteerde daarvan. Ondertussen leidde de toegenomen macht van het 
nomadische Qidan-volk tot de vestiging van de Liao-dynastie in het noordwesten van 
China. Al snel namen zij veel Chinese instellingen, gebruiken en goederen over. Hun 
afwijkende grafcultuur evenals hun voorkeur voor materialen zoals bergkristal, goud en 
zilver en voor uitbeeldingen van de jacht en handel bevestigde echter hun andere 
geaardheid.  

Vanaf het midden van de tiende eeuw wisten de Song, met uitzondering van het 
door de Qidan beheerste noordwesten, de eenheid van het keizerrijk opnieuw te 
herstellen. De stabiliteit die dat tot gevolg had bracht opnieuw welvaart, maar ook een 
forse groei van de bevolking. Die nam zijn toevlucht in de daardoor snel groeiende 
steden. Deze urbanisatie leidde tot een ware hoogconjunctuur in de nijverheid, handel, 
wetenschappen en kunsten. Van deze ontwikkeling wisten vooral de zich steeds meer 
specialiserende vaklieden en hoog opgeleide ambtenaren, de literati, te profiteren. Van 
groot economisch belang waren de introductie van papiergeld en de ontwikkeling van de 
handel over land en ter zee met het buitenland. Van een vergelijkbaar belang voor de 
kunsten en wetenschappen was de uitvinding van de boekdrukkunst.   

Aan het begin van de twaalfde eeuw verdreven de Jurchen-nomaden de Qidan in 
het noordwesten en vestigden daar hun Jin-dynastie. De Song werden gedwongen zich 
terug te trekken in het zuiden waar zij door een uitgekiende diplomatie nog een eeuw 
stand wisten te houden. Gedurende de Song-periode ontwikkelde de nijverheid, met 
name de keramische industrie, zich tot een zodanig niveau dat een aantal, onder 
staatstoezicht gestelde, bedrijven aan het keizerlijke hof mocht leveren. Dat, maar ook 
de belangstelling die de literati voor deze producten kregen, werkte statusverhogend 
voor de pottenbakkers en andere ambachtslieden. Deze hoogconjunctuur kwam ook ten 
goede aan de productie van miniaturen. Het aantal al bestaande functies werd uitgebreid 
met die van ‘speelgoed’ voor volwassenen in de vorm van schrijfbenodigdheden en 
decoratieve objecten bestemd voor de schrijftafels van de literati. Deze ontwikkeling van 
eenvoudig gebruiksvoorwerp tot statussymbool en verzamelobject leidde tot een nieuwe 
fase in de musealisering van miniaturen. Tegelijkertijd werden keramische miniaturen 
steeds vaker en masse geproduceerd door de pottenbakkercentra die ook het gewone 
gebruiksaardewerk leverden. De afzet daarvan werd niet alleen vergroot door de 
kostprijs te verlagen, maar ook door alledaagse, genreachtige, onderwerpen te kiezen 
die een breed publiek aanspraken.  

De onderwerping, niet alleen van het Chinese rijk, maar ook van grote delen van 
Zuidoost- en Centraal-Azië, het Midden-Oosten en Oost-Europa stelde de Mongoolse 



khans gedurende anderhalve eeuw in staat om de internationale handelscontacten te 
intensiveren en door de overplaatsing van gespecialiseerde handwerkslieden, de 
nijverheid te bevorderen. Ter verhoging van de belastinginkomsten werden wegen en 
kanalen aangelegd of verbeterd en nieuwe vaarwegen zowel in het binnenland als op 
zee ontwikkeld. Aan dit economische beleid is onder andere ook de productie in 
Jingdezhen van het blauw wit gedecoreerde porselein, evenals de introductie van de 
email cloisonné-techniek en de tapijtknoopkunst toe te schrijven. Op religieus en 
spiritueel gebied was vooral het aanhalen van de banden met Tibet van belang. De 
opkomst van een professionele schilders-school doorbrak op dit vlak de dominerende rol 
van de literati. De miniaturen uit de Yuan-periode wijken, behoudens de introductie van 
de eerder genoemde nieuwe technieken en het verder doorzetten van de al eerder 
opgang gekomen realistische trend, niet wezenlijk af van die uit de Song-periode.  

Datzelfde geldt voor de vroege Ming-periode, de periode waarin de eerste Ming-
keizers niet alleen het Mongoolse staatsbestel, maar ook het gevoerde sociaal-
economische beleid grotendeels overnamen. Met de dood van Keizer Yongle in 1424 
kwam daar een abrupt einde aan.   

De handel in grondstoffen, halffabrikaten en eindproducten vormde de 
belangrijkste factor in het proces van de mondialisering van het fenomeen miniaturen. 
Tussen China, Centraal-Azië, Europa en India liep deze handel al vanaf de Han-dynastie 
via de Zijderoutes, terwijl die met Zuidoost-Azië per schip over zee werd gevoerd. Deze 
im- en export over en weer was niet alleen van grote invloed op het overdragen van 
technologie, maar ook op het uitwisselen van ideeën op maatschappelijk, religieus en 
cultureel gebied.  

De musealisering van luxe-artikelen, waaronder miniaturen, en de stimulans die 
dat opleverde voor het importeren en exporteren van goederen en ideeën maakten deel 
uit van deze mondialisering. Waar het de Han-keizers, als de eerste verzamelaars van 
Chinese oudheden, nog vooral te doen was om door middel van opgegraven archaïsche 
bronzen die voorzien waren van inscripties hun heerschappij te legitimeren, ging het de 
adel en de geleerden er sinds de Song-periode vooral om kennis te vergaren over 
vroegere tijden en onbekende gebieden. Dat laatste gold ook voor het groeiende aantal 
verzamelaars in het Midden-Oosten, Europa en Amerika dat via de handel van exotische 
goederen werd voorzien.  

 
De zevende en laatste specifieke vraag ‘hoe verliep het proces van de musealisering?’ is 
beantwoord aan de hand van eigen ervaring, literatuuronderzoek en gesprekken zowel 
met particuliere verzamelaars als met museumconservatoren. Gekeken is naar de 
ontwikkeling die de musealisering van miniaturen heeft doorgemaakt, waarbij ook de 
meest recente ontwikkelingen zijn betrokken. Tevens is de stand van zaken onderzocht 
ten aanzien van de verwerving, het beheer, het exposeren, onderzoeken en publiceren 
van deze collecties en zijn de problemen beschreven die zich daarbij voordoen. Voor het 
probleem van het exposeren is een mogelijke oplossing aangedragen.  

Het verzamelen van antiquiteiten door het keizerlijke hof begon al in de Han-
periode, maar werd een rage toen de literati dat vanaf de Song-periode ook gingen doen.  
In Europa kwam het verzamelen van vooral Chinees porselein in de zestiende eeuw op 
gang, waar het als exotische objecten in pronkamers werd tentoongesteld. In de 
negentiende eeuw diende het verzamelen daar vooral om de Westerse koloniale 
superioriteit te benadrukken. Vanaf het begin van de twintigste eeuw kwam, onder 
invloed van de archeologie en de sinologie, het kunsthistorische belang steeds meer 
voorop te staan, zij het, dat een Eurocentralistische benadering daarin de boventoon 
voerde. Met de opkomst van studierichtingen als culturele antropologie, sociologie en 
museologie, groeide in afgelopen decennia de belangstelling voor de betekenis die deze 
artefacten hebben voor de samenlevingen die ze voortbrachten en voor de interactie 



tussen samenlevingen vroeger en nu en tussen samenlevingen over de gehele wereld. 
Paralel daaraan kwam een internationale regelgeving tot stand, die het nationale erfgoed 
moet beschermen tegen illegale praktijken, met als gevolg dat de herkomst van een 
kunstvoorwerp steeds belangrijker wordt.  

Meerdere Europese, Amerikaanse, Canadese, Japanse en Chinese particuliere 
en openbare verzamelingen van vroege Chinese antiquiteiten, die vanaf het begin van 
de twintigste eeuw tot stand kwamen, bevatten ook vroege Chinese miniaturen. Dat geldt 
met name voor bekende particuliere collecties als die van George Eumorfopoulos en van 
Sir Percifal David, die respectievelijk in het Victoria & Albert Museum en het British 
Museum in Londen belandden en voor de collecties van George Crofts, Dr. James 
Mellon  Menzies, bisschop William Charles White en Dr. Herman Herzog Levy die aan 
het Royal Ontario Museum in Toronto werden geschonken.  
           Van bewust verzamelen is sprake bij de collectie miniaturen van de in 1939 
vanuit Wenen via Londen naar Amerika geëmigreerde psychiater Paul Singer, die na zijn 
overlijden terecht kwam bij de Sackler Gallery in Washington D.C.  Singer definieerde als 
eerste het begrip miniatuur in zijn catalogus bij de tentoonstelling Early Chinese 
Miniatures, in de China House Gallery / China Institute in America te New York in 1977.  
  Het aantal verzamelaars dat zich vooral sinds het eind van de twintigste eeuw 
bezighoudt met het verzamelen van (vroege) Chinese miniaturen is, voor zo ver bekend, 
beperkt gebleven tot een zevental verspreid over China (3), Japan (1), Europa (2) en de 
Verenigde Staten van Amerika (1). Vijf van deze verzamelaars hebben hun collectie door 
middel van een tentoonstelling of publicatie in de vorm van een tijdschriftartikel of 
begeleidende tentoonstellingscatalogus geheel of gedeeltelijk aan de openbaarheid prijs 
gegeven.  
  De toegankelijkheid van miniaturen in museale collecties ten behoeve van 
onderzoek is beperkt. De noodzaak om via veel publiek trekkende tentoonstellingen het 
bezoekerscijfer op te voeren, gebrek aan personeel en aan tijd zijn daar debet aan. Daar 
tegenover staat, dat steeds meer musea hun collectiedatabase via internet toegankelijk 
maken. Het op deze wijze kennis nemen van het museale aanbod is op zichzelf een 
zegen, maar kan het materieel onderzoek van de voorwerpen zelf toch nooit helemaal 
vervangen.  
  De problemen met wat de ‘publiekstoegankelijkheid’ wordt genoemd liggen op 
een ander vlak. In musea worden miniaturen zelden of nooit als een aparte categorie, 
tentoongesteld. Voor deze regel gelden enkele uitzonderingen. De eerste betreft het 
drietal miniaturen van Yaozhou steengoed dat, overigens zonder uitleg over het 
fenomeen miniaturen an sich, in een aparte vitrine wordt tentoongesteld in het Yaozhou 
Ceramics Kiln Museum in Weinan. De tweede uitzondering betreft de groepjes van 
vroege miniaturen die in het Royal Ontario Museum in de vaste opstelling van vroege 
Chinese kunst te midden van de grotere varianten worden geëxposeerd. De derde 
uitzondering geldt de groepsgewijze opstelling in meerdere musea van miniaturen van 
brons, aan de hand waarvan de ontwikkeling van de vroege Chinese Boeddhistische 
sculptuur wordt getoond.   
 Dat in musea relatief weinig miniaturen te zien zijn, komt vanwege de 
onbekendheid met het fenomeen miniaturen, de geringere presentatiewaarde in 
vergelijking met grotere objecten die meer tot de verbeelding spreken en tenslotte 
vanwege de moeilijkheid om kleine objecten, zoals bijvoorbeeld sieraden, op een 
aantrekkelijke manier tentoon te stellen. Het grote aantal voorwerpen dat in de musea 
om aandacht vraagt van het publiek vormt daartoe ook een beletsel. De ‘less is more’ 
benadering, die zo kenmerkend is voor de manier waarop Aziatische verzamelaars hun 
collecties tonen, staat hiermee in een schril contrast. Hier speelt ook het probleem dat 
wat de miniatuur bij uitstek zo aantrekkelijk maakte, te weten: de handzaamheid ervan 



die de eigenaar in staat stelt het voorwerp van alle kanten te bewonderen en te betasten, 
in een museale omgeving bijna een onmogelijkheid is.   

Vandaar dat de dissertatie afsluit met een idee hoe in dit probleem kan worden 
voorzien op een manier die vooral voor kinderen aantrekkelijk is. Het idee betreft de 
‘Show (Look, Hear, Touch, Smell) & Tell Caroussel’ die kinderen op een manier waarbij 
alle zintuigen worden geprikkeld laat kennis maken met miniaturen en via deze 
miniaturen met de Chinese cultuur in het algemeen.  

 
De studie heeft geleid tot een verbeterde definitie van vroege Chinese miniaturen en tot 
meer inzicht in de functies, de materiaaltoepassing, de voorstellingen en betekenissen. 
Het in hun directe literaire en culturele context plaatsen van tien groepen van miniaturen 
leverde ook nog een aantal interessante toevalstreffers op. Dat geldt voor de bijdrage die 
werd geleverd aan de nog voortdurende discussie over de functie van de cong, voor de 
‘ontdekking’ van vroege Chinese gordelknoppen en voor het signaleren van de fetish-
functie van Chinese moeder-en-kind-miniaturen, waarvan het hoofd is afgebroken – een 
fenomeen dat tot nog toe alleen bekend was van latere Thaise Sawankalok figuren.  

Verder is het in een tijd waarin een steeds verdere specialisatie 
noodzakelijkerwijs leidt tot ontelbare detailstudies, nuttig zo nu en dan het geheel te 
bezien. Voor deze studie was het nodig om, met uitzondering van de schilderkunst en de 
kalligrafie, het hele veld van de Chinese kunsten in beschouwing te nemen, variërend 
van architectuur tot sculptuur en alle toegepaste kunsten. Om de ontwikkeling van de 
miniaturen in al haar facetten te kunnen beschrijven, bleek het nodig om per discipline 
steeds te kijken hoe de miniaturen zich verhouden tot ‘de ‘grote broers’. In veel gevallen 
liep deze ontwikkeling parallel, maar niet altijd. Juist deze verschillen leverden 
interessante informatie op.  

Een ander aspect is het feit dat deze categorie van objecten zolang buiten schot 
bleef, zowel in China als in het Westen. Deze studie kan daarvoor geen verklaring 
geven, althans geen die door bewijzen wordt gestaafd. Het is mogelijk, dat deze 
miniaturen heel lang voor kinderspeelgoed werden aangezien, niet belangrijk en daarom 
niet de moeite van een onderzoek waard werden gevonden. Dat gegeven frapeert des te 
meer als wordt bedacht hoeveel aandacht, zowel van verzamelaars als in de 
wetenschappelijke literatuur, is besteed aan de Japanse netsuke.  

Nog weer een ander interessant aspect is de ruimte die de miniaturen aan hun 
makers boden voor de realistische uitbeelding van alledaagse en soms zelfs intieme of 
humoristische zaken. Te meer, omdat dat in de formele seculiere en religieuze kunst 
vrijwel niet mogelijk was. Deze aanvulling op het beeld van de Chinese samenleving die 
ons door de officiële beeldende kunsten en door de literatuur is overgeleverd is 
waardevol.     

Meer inzicht werd ook verschaft in de mondialisering en de musealisering van 
Chinese miniaturen. Vooral de ontwikkelingen op het laatste terrein blijken actueel. Het 
bestuderen van deze ontwikkelingen heeft mijn eigen opvattingen over het omgaan met 
cultuurgoed uit andere samenlevingen danig veranderd.  

 

 




