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SAMENVATTING 
 
ONDERZOEKENDE INKT: EEN STUDIE OVER HEDENDAAGSE UITOEFENINGEN VAN 
KALLIGRAFIE IN CHINA 
 
Deze studie onderzoekt hedendaagse uitoefeningen van kalligrafie in China. Het gaat 
uit van het beginsel dat kalligrafie zich vandaag in een precaire positie bevindt omdat 
mensen steeds minder schrijven vanwege digitalisering. Tegelijkertijd wordt het steeds 
populairder om een vorm van kalligrafie te beoefenen. De opkomst van kalligrafie-educatie 
wordt zowel door de staat geinitieerd in de context van kwaliteitsonderwijs, als geleid en 
bevorderd door marketingstrategieen van particuliere scholen, die kalligrafie-educatie 
promoten als een instrument om de menselijke kwaliteit te verhogen, door kennis van 
traditionele en nationale vaardigheden te doen toenemen. Met de toegenomen aanpassing 
aan een globaliserende wereld, maar ook de huidige nostalgische terugtrekking van deze 
adaptatie, de zich ontwikkelende en steeds internationalere kunstmarkt met zijn eigen 
specifieke wensen en eisen (Kharchenkova 2017), en het discours van creativiteit dat nu een 
leidende rol speelt in overheidsbeleid om de economische ontwikkeling te stimuleren in de 
context van de creatieve industrie (Keane 2006; Keane en Chen 2017; X. Gu en O'Connor 
2006), is het idee van wat "kalligrafie" is of zou moeten zijn, voortdurend in flux. De definitie 
wordt uit elkaar getrokken, opnieuw uitgedacht en weer hersteld in verschillende contexten 
door een grote verscheidenheid aan actoren. 
 
Deze studie betoogt in deze context dat kalligrafie verband houdt met “technologieen 
van het zelf”; het is verbonden met de wensen en eisen van de overheid; en ten slotte is het 
verweven met de werking van de Chinese samenleving. Het samenkomen van kalligrafie in 
deze drie omgevingen vormt de ruggengraat van dit onderzoek, in haar poging om de 
voornaamste onderzoeksvraag te beantwoorden: hoe is Chinese kalligrafie verweven met 
technologieen van het zelf, de overheid en de hedendaagse samenleving? Deze studie 
combineert een theoretische benadering van Culturele studies en Area Studies, en 
onderzoekt hoe verschillende uitoefeningen van kalligrafie verweven zijn met het zelf, de 
overheid en de hedendaagse samenleving gebaseerd op empirisch veldwerk in Beijing en 
Hangzhou, visuele analyse en literatuuronderzoek. Ik onderzoek vijf casussen die ik als 
heuristische hulpmiddelen benader om de verschillende etnografisch waargenomen 
praktijken te begrijpen en onder te verdelen. Dit zijn (1) kalligrafieonderwijs; (2) 
waterkalligrafie; (3) hedendaagse kalligrafie; (4) digitale kalligrafie en (5) kalligrafische 
lettertypen. Deze casestudy's komen opzettelijk niet overeen met een binair onderscheid 
tussen “hoge cultuur” en “lage cultuur”, omdat dit binaire onderscheid de neiging heeft 
artistieke culturele producties van een bepaalde ontwikkelde klasse apart te zetten, 
waardoor de rest overblijft als marginaal of “populair” – deze studie probeert dit idee juist te 
compliceren.  
 
In plaats daarvan opper ik dat kalligrafie begiftigd is met culturele en historische betekenis, 
en nu aan het verschuiven is van een kunstvorm exclusief geassocieerd met hoge kunst, naar 
vele andere culturele gebieden waar ze plekken vormen voor creatieve onderhandeling, 
terwijl het beoefenaars tegelijkertijd disciplineert om zich op zo’n manier te gedragen als 
gewenst is door de Staat. Het dient verder als een krachtig onderzoeksobject met betrekking 



tot (gedisciplineerde) creativiteit. Kalligrafie wordt vaak gezien als een tegenhanger van 
creativiteit, en dient dan als voorbeeld van de Chinese traditie van kopieren, die zijn 
oorsprong vindt in kalligrafie. Dit staat in contrast met de creatieve traditie in het westen, 
die gebaseerd is nieuwheid. Deze studie daagt deze vermeende dichotomieen uit en 
ontwikkelt verschillende claims van creativiteit door een engagement met verschillende 
gemeenschappen die verbonden zijn door een soort kalligrafische uitoefening. Het stelt voor 
dat creativiteit afhankelijk is van de betekenissen die door de verschillende onderzochte 
esthetische gemeenschappen aan deze praktijken worden toegeschreven. Deze studie 
onthult creativiteit als een vaardigheid, een instrument van kracht, een vorm van kennis en 
een hoedanigheid van de geest. 
 
Hoofdstuk een laat zien hoe de huidige populariteit van kalligrafie te danken is aan 
een top-down nadruk op het belang van kalligrafie, gevoed door de wens om de traditionele 
cultuur te behouden – waarvan kalligrafie wordt gezien als de belichaming – en het streven 
om een kwaliteitsbevolking op te bouwen die met de hand kunnen schrijven ondanks 
technologische vooruitgang, waarvan wordt aangenomen dat deze een serieuze aanval is op 
de levensduur , en het bestaan , van het handgeschreven karakter. Middels een 
Foucaultiaans kader laat dit hoofdstuk zien hoe dit een effectieve manier van regeren is: 
kalligrafiestudenten gedragen zich als gedisciplineerde burgers die de productieve acties die 
door de staat worden voorgesteld, hebben geinternaliseerd. Deze acties bieden kansen voor 
kalligrafiebeoefenaars om uit te vinden wie ze zijn: kwaliteitsburgers van een zelfbewust 
land. Het laat zien hoe het discours van moraliteit zorgt voor zelfontwikkeling, terwijl het 
discours van fysieke discipline beoefenaars in staat stelt zowel lichaam als geest te 
verbeteren. Veel van wat er wordt gedaan op kalligrafiescholen is niet gericht op het 
opleiden van een generatie nieuwe getalenteerde kalligrafen, maar ervoor zorgen dat de 
vaardigheid behouden blijft. 
 

In hoofdstuk twee wordt de focus verschoven naar waterkalligrafie, of dishu 地书, wat 

ik identificeer als een vergankelijke uitoefening van alledaagse creativiteit (vernacular 
creativity). Ik laat zien hoe waterkalligrafen volgens dezelfde waarden en technieken 

werken als traditionele kalligrafen, maar hier ook op verschillende belangrijke manieren van 
afwijken. Deze creatieve afwijkingen vindt men in het gebruik van afval en de vrijwillige 

collectieve mobilisatie. In dit hoofdstuk benader ik deze mobilisatie als een creatieve 
afwijking in plaats van een voortzetting van eerdere ervaringen, waardoor mobilisatie in het 
park kan worden geinterpreteerd als een creatieve keuze in plaats van een routine. De 
creatieve toe-eigening is verder te vinden in de manier waarop waterkalligrafen een 
spektakel creeren dat hun eigen (lichamelijke) behoeften en verlangens dient door middel 
van kalligrafie. Het wijkt af van de lichamelijke discipline die normaal wordt geeist van de 
kalligraaf, hoewel hun bewegingen grotendeels nog worden gecodeerd door de vormen van 
kalligrafische karakters. Ten slotte laat dit hoofdstuk zien hoe het gebrek aan aberratie van 

conventionele inhoud ervoor zorgt dat de begrippen vernacular en “het alledaagse” 
moeten worden gecompliceerd in de context van creativiteit: ze staan niet volledig buiten 
institutionele of symbolische grenzen van "officiele" creatieve en artistieke uitoefeningen. 
 
Hoofdstuk drie vervolgt met het compliceren van het dominante beeld van wat 
kalligrafie is, en laat door middel van het werk van drie kunstenaars, Wang Dongling, Zeng 
Xiang en Qiu Zhijie, zien hoe hun opzettelijke afwijkingen van de traditionele kalligrafische 



methoden nieuwe manieren van doen en denken over kalligrafie mogelijk maken. Ik leg uit 
hoe subtiel dit werkt: elke lijn, vlek en onregelmatigheid komt voort uit een zorgvuldige 
positionering ten opzichte van traditionele kalligrafie. Ik lees deze alternatieve ideeen niet 
als een kritiek op kalligrafie, maar als een zichtbaar maken van wat in eerdere configuraties 
onzichtbaar is gebleven. Dit hoofdstuk laat zien hoe alle drie de kunstenaars zich 
bezighouden met hoe zij de moderne tijd het beste kunnen dienen ze gebruiken technieken 
die het meestaantrekkelijk worden geacht voor de hedendaagse situatie, zodat kalligrafie 
zijn relevantie behoudt. De angst dat kalligrafie zijn betekenis verliest – of helemaal zal 
verdwijnen – wordt vaak toegeschreven aan ontwikkelingen binnen het digitale domein.  
 
Hoofdstuk vier laat zien hoe kalligrafie, tegen de verwachtingen in, juist goed gedijd. 
Voortbouwend op de notie van Bolter en Grusin van remediering (2000), ontwikkel ik het 
argument dat traditionele kalligrafiebeoefeningen worden hervonden om hun status te 
bevestigen en de uitdagingen van nieuwe media aan te gaan. Het ambacht van het schrijven 
van kalligrafie is veranderd in een levensstijlkeuze, een keuze die steeds meer toegepast 
wordt in digitale omgevingen. Ik beschouw digitale omgevingen als verlengstukken van het 
dagelijks leven in plaats van afgescheiden te zijn van de "echte" wereld. Een nostalgisch 
verlangen naar een geidealiseerd verleden en de ambitie om de praktijk voort te zetten in 
het technologisch geavanceerde heden zijn de drijfveren van deze kalligrafische 
uitoefeningen in het digitale domein. De casestudy's in dit hoofdstuk laten zien dat het 
analoge en het digitale, met hun toenemende permeabiliteit, samenkomen door een 
veranderende perceptie van realiteit en authenticiteit (Deuze 2006, 66). 
 
Hoofdstuk vijf laat zien hoe de manier waarop het Chinese karakter eruitziet bij het 
ontwerpen van lettertypen gebaseerd is op een technologische overeenstemming. Deze 
overeenstemming is afhankelijk van de vaardigheden en de creativiteit van de ontwerper, 
evenals van de eisen van de markt en de overheid. Dit hoofdstuk laat zien dat kenmerken 
van oudere schrijfmethoden steeds vaker terugkomen, en benadert dit als een uiting van 
Chineesheid. Dit sluit aan bij de richtlijn van de partij om nationaal en cultureel 
zelfvertrouwen te cultiveren door een culturele opleving van het verleden – een verleden 
dat wordt gemobiliseerd als een specifiek creatief verleden. Wat creatief is in deze case 
study, is het feit dat kalligrafie uberhaupt gebruikt wordt – het is niet gedurfd, onleesbaar of 
avantgarde. De ontwerpers verwijzen naar kalligrafie als hun belangrijkste bron van 
inspiratie, en lettertypeontwerpers die werken bij staatsbedrijven alsook kunstenaars en 
freelance ontwerpers maken nu kalligrafische ontwerpen. De droom van een creatief 
verleden blijkt een productieve fantasie. Het wordt actief gepromoot door de staat en er is 
vraag vanuit de markt; en wordt daarom dus geproduceerd door (freelance) ontwerpers. Het 
bevordert het idee van een gemeenschappelijk creatief, Chinees erfgoed dat door de 
creatievelingen van vandaag moet worden opgerakeld. 
 
De conclusie besluit dat kalligrafie in deze studie als een prisma kan worden gezien, 
waardoor contingente noties van creativiteit, de rol van alledaagse praktijken in de culturele 
politiek, de processen van het opbouwen van culturele identiteit en de daaropvolgende 
regeringsstrategieen en tactieken beter kunnen worden begrepen. Kalligrafie, als een 
dagelijkse sociale handeling, verandert steeds in overeenstemming met de waarden die 
eraan worden toegeschreven door individuen en de samenleving als geheel. Deze waarden 
blijven grotendeels vergelijkbaar binnen de verschillende kalligrafie uitoefeningen. De 



toename van interpretaties van het kalligrafische teken toont echter aan dat de aard ervan 
vloeibaar en niet-gefixeerd is. 
 
De conclusie stelt twee richtingen voor verder onderzoek voor: Chineesheid en 
creativiteit. Het idee van Chineesheid zou verder kunnen worden onderzocht, met name met 
betrekking tot de meer alledaagse en routineuze kalligrafie uitoefeningen die nationalisme 
consolideren. De conclusie suggereert verder dat dit onderzoek als verkennend onderzoek 
moet worden beschouwd, dat als uitgangspunt voor een diepere discussie en analyse van de 
vele vormen van creativiteit, en het begrip creativiteit zelf, kan worden gebruikt. 


