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Afbeelding voorkant omslag: 
Afb. 5.4.1. Bronzen figuur van een jongleur, Oostelijke Han-periode, H 5,2 cm; priv.coll. 

Afbeelding achterkant omslag: 
Afb. 2.28 Li Sung (ca. 1190-1230), zijden waaier met schildering van een marskramer (later 
gemonteerd als blad van een album), gedateerd 1210, 25,8 x 27,6 cm [uit: tent.cat. MMA, New York 
1996, p. 178, Pl. 84].
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Afb. 4.27 Peuter in een kinderstoel, geglazuurd steengoed (Cizhou-type?), late Tang- of vroege 
Song-periode, H 2,8 cm; priv.coll.
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Dankwoord 
Mijn onderzoek naar vroege Chinese miniaturen en de dissertatie waartoe dit onderzoek 
uiteindelijk heeft geleid zouden nooit tot een goed einde zijn gebracht zonder de 
daadwerkelijke hulp en adviezen van een groot aantal mensen. 

Allereerst gaat mijn dank uit naar mijn promotor prof. dr. Bram Kempers, hoogleraar 
in de sociologie van de kunst aan de Universiteit van Amsterdam. Niet alleen durfde hij, 
waar anderen het lieten afweten, het aan om mij, als buitenpromovendus, te begeleiden 
bij een bepaald niet alledaags onderwerp, maar hij gaf er tevens van meet af aan blijk van 
vertrouwen te hebben in de goede afloop. Ik heb er een eer in gesteld zijn vertrouwen niet 
te beschamen. Hij moedigde mij tevens aan om mijn museale ervaring bij het onderzoek 
te betrekken. Bijzonder dankbaar ben ik hem voor de vaardige wijze waarop hij mij langs 
vele academische klippen heeft weten te loodsen. Het juiste taalgebruik en de heldere 
structuur zijn dan ook vooral aan hem te danken. Tevens ben ik veel dank verschuldigd 
aan prof. dr. Matthi Forrer, emeritus-hoogleraar in de materiële cultuur van het pre-
moderne Japan aan de Universiteit Leiden en oud-conservator van het Rijksmuseum voor 
Volkenkunde, eveneens in Leiden. Hoewel zijn rol als copromotor pas betrekkelijk laat 
tot stand kwam, heb ik dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis en ervaring zowel ten 
aanzien van het onderzoeksgebied als op museaal terrein. 

Voorts dank ik prof. dr. Christiaan Jörg, emeritus-hoogleraar in Oost-West relaties in de 
toegepaste kunsten aan de Universiteit Leiden en oud-conservator van het Groninger 
Museum, en dr. Jan van Campen, conservator Chinese exportkunst bij het Rijksmuseum 
in Amsterdam, voor hun kritische opmerkingen in een vroeg stadium van het onderzoek 
ten aanzien van de gevolgde methodiek. Een noodzakelijke verdere aanscherping van 
mijn definitie van vroege Chinese miniaturen was daarvan het directe gevolg.

Prof. dr. Wilfried van Damme, buitengewoon hoogleraar in de sociale en culturele 
antropologie aan de Universiteit van Tilburg en universitair docent aan de Universiteit 
Leiden, ben ik dank verschuldigd voor zijn suggestie mijn betoog in te leiden met een 
hoofdstuk gewijd aan de relatie tussen Chinese en andere miniaturen. Een vergelijkbaar 
voordeel heb ik gedaan met de suggestie van prof. dr. Klaas Ruitenbeek, directeur van 
het Museum für Asiatische Kunst in Berlijn, om mijn theoretische betoog concreter te 
maken door het inlassen van een hoofdstuk gewijd aan tien exemplarische miniaturen. 
Dat geldt ook voor het advies van dr. Mirjam Hoijtink, universitair docent in de Europese 
culturele geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, om het hoofdstuk gewijd aan 
de musealisering van vroege Chinese miniaturen te actualiseren. 

De navolgende kunsthistorici ben ik dankbaar voor het controleren van de literatuurlijst 
op eventuele hiaten in de Chinese academische publicaties: dr. Ching-Ling Wang, 
conservator Chinese kunst, Rijksmuseum in Amsterdam, prof. dr. Peter Lam, hoogleraar 
aan de Chinese University of Hong Kong en oud-directeur van het Art Museum of the 
University of Hong Kong en dr. Clarence Eng, als research associate verbonden aan het 
Department of History of Art and Archeology, van de School of Arts in Londen.
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Het viel niet altijd mee om toegang te krijgen tot de openbare collecties die van betekenis 
waren voor mijn onderzoek. Des te erkentelijker ben ik de museumconservatoren die 
daaraan hun volle medewerking hebben verleend: dr. J. Keith Wilson, verbonden aan 
de Sackler Gallery in Washington D.C., voornoemde dr. Jan van Campen en dr. Ching-
Ling Wang, beide werkzaam op de afdeling Aziatische kunst van het Rijksmuseum 
in Amsterdam, en dr. Eva Ströber, tot voor kort als conservator verbonden aan het 
Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden. Een vergelijkbare gastvrijheid werd mij 
gegund door een aantal verzamelaars van vroege Chinese miniaturen, te weten: Xia de 
Wu in Beijing, Francis Li in Hongkong en John Rochman in Londen.

Van onschatbare waarde waren ook de adviezen van Mr. Sezen Kapan inzake het 
legale gebruik van beeldmateriaal. Als zelfstandig specialist op het gebied van beeld- 
en auteursrecht o.a. werkzaam in de erfgoedsector, wees zij mij op het bestaan van een 
universeel citaatrecht en wist zij mij net op tijd te behoeden voor veel onnodig werk. 

Tenslotte wil ik mijn dank betuigen aan mijn oud-collega dr. Fransje Kuyvenhoven, 
conservator / onderzoeker afdeling Kunstcollectie van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed te Amersfoort die, toen ik de wanhoop nabij was voor wat betreft het vinden 
van een geschikte promotor, mij − voortvarend als zij is − direct voorstelde aan 
Bram Kempers. Zo die er is, verdient zij een plaats in de hemel. Dat geldt eveneens 
voor mijn echtgenote Ingeborg de Roode. Behept met een meer dan normale dosis 
loyaliteit, doorzettingsvermogen en nauwgezetheid heeft zij mij behoed voor veel 
onvolkomenheden en mij in alle opzichten gesteund.




