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Afb. 1: Deze postzegel die in 1940 is uitgegeven ter gelegenheid van 50 jaar 
“Keizerlijk Edict voor het Onderwijs” is een goed voorbeeld van verschillende 
schriftstijlen en de oriëntatie van het schrift. De twee grote karakters in het mid-
den zijn in archaïsche stijl. Ze vormen onder elkaar het woord chūkō dat ‘kinder-
lijke piëteit’ betekent en tevens het kernbegrip van het edict is. In het midden van 
de horizontale regel bovenaan de zegel staat het keizerlijk wapen de chrysant. 
De drie kanji rechts van het wapen vormen van rechts naar links gelezen Dainip-
pon ‘Groot Japan’ en links van het wapen, ook van rechts naar links gelezen, 
Teikoku yūbin ‘Keizerlijke posterijen’. Deze tekst is een ornamentele drukletter die 
is afgeleid van het zegelschrift. In de kolommen rechts en links van het midden 
staat de aanleiding van de uitgifte in de stijl van het zegelschrift. Links onder staat 
de waarde aangegeven met een Arabisch cijfer en rechtsonder staat de waarde 
in kanji met de munteenheid sen ‘cent’. Deze moet ook weer van rechts naar links 
gelezen worden. Tenslotte staat er onder het woord chūkō het jaar van uitgifte 
Shōwa jūgo nen ‘het 15de jaar van Shōwa (1940)’. Deze regel van rechts naar links 
is uit een moderne drukletter gezet.
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Transcriptie

Het Japans is in dit boek getranscribeerd volgens de Hepburn-transcriptie. De 
hoofdregel voor deze transcriptie is: klinkers worden uitgesproken zoals in het 
Italiaans, medeklinkers zoals in het Engels. De klinkers kunnen kort of lang zijn, de 
lange ‘a’, ‘o’ en ‘u’ worden aangegeven door een lengtestreepje (macron) boven 
de klinker: ‘ā’, ‘ō’, ‘ū’; de lange ‘e’ als in ‘heeft’ wordt weergegeven door ‘ei’, en als 
in ‘hè’ door een macron: ‘ē’. De lange ‘i’ wordt meestal weergegeven met ‘ii’, maar 
ook wel met een ‘i’ met macron: ‘ī’. De apostrof na ‘n’ en voor een klinker of de ‘y’ 
wordt gebruikt om aan te geven dat de ‘n’ de ‘slot-n’ is. Verder wordt de apos-
trof toegepast in een samenstelling waar twee klinkers bij elkaar komen. Een ‘n’ 
vóór ‘m’, ‘b’ of ‘p’ wordt uitgesproken als een ‘m’. Het Koreaans is getranscribeerd 
volgens de McCune-Reischauer-transcriptie, en het Chinees volgens de thans 
algemeen gebruikelijke pinyin-transcriptie.
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De Japanners hebben van China, naast veel andere culturele aspecten, het 
schrift overgenomen. Evenals die andere culturele aspecten hebben ze het 
schrift in de loop van eeuwen een eigen gezicht gegeven. Doordat het Chine-
se schrift ontstaan was voor het Chinees, ontdekten de Japanners algauw dat 
het voor het Japans vrijwel ongeschikt was. Dat kwam vooral voort uit het 
feit dat het Japans zowel grammaticaal als fonetisch sterk van het Chinees 
verschilt. De Japanners stonden voor een keuze: ze moesten het schrift aan-
passen en geschikt maken voor toepassing voor het Japans, of ze moesten 
besluiten alleen Chinees te lezen en te schrijven. Door het laatste te kiezen 
zou geletterdheid dus onlosmakelijk verbonden zijn met de bestudering en 
kennis van het Chinees, vergelijkbaar met de situatie in de vroege Middel-
eeuwen in Europa, waar geletterdheid verbonden was met het Latijn. De Ja-
panners kozen voor het eerste: ze pasten het Chinese schrift aan aan de eisen 
van de Japanse taal. Dit betekende uiteraard niet dat het Chinees geen be-
langrijke rol meer speelde, integendeel, geletterdheid was in Japan meestal 
verbonden met de kennis van het (klassiek) Chinees. Dat was echter voorna-
melijk een zaak van mannen; vrouwen schreven doorgaans in de eigen taal 
en zij waren het dan ook die de literatuur in het Japans tot bloei brachten.

Het schrift dat de Japanners creëerden, mag wel het moeilijkste nog in het 
dagelijks gebruik zijnde schrift ter wereld worden genoemd. Maar het vol-
doet blijkbaar, want tot nog toe heeft de roep om vereenvoudiging of zelfs 
afschaffing van dit schrift, die al sinds halverwege de negentiende eeuw op-
klinkt, tot niet meer dan wat spellinghervormingen en relatief kleine aan-
passingen geleid. Zelfs het computertijdperk heeft daar geen verandering in 
gebracht. Sterker nog, de mogelijkheden die de computer biedt, stellen de 

Inleiding
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gebruiker juist in staat om vrijer en creatiever met het ingewikkelde schrift 
om te gaan. Hierdoor is de positie van het schrift sterker dan in de decennia 
die aan het computertijdperk vooraf gingen.
 In dit boek ga ik in op vele aspecten van het ontstaan van het unieke 
Japanse schrift. Voor een goed begrip van de ontwikkelingen in Japan is het 
noodzakelijk eerst de basis die in China ligt te verklaren. Aan de ontwikke-
ling van het schrift in China is het eerste hoofdstuk gewijd. In het tweede 
hoofdstuk komt de introductie en ontwikkeling in Japan aan de orde. In het 
derde hoofdstuk staat de toepassing van het schrift in teksten centraal. Het 
vierde hoofdstuk is gewijd aan de vaardigheid en kunst van het schrijven: de 
technische en kunstzinnige aspecten van de kalligrafie. Het vijfde hoofdstuk 
besteedt aandacht aan de techniek van de drukkunst tot het gebruik op de 
computer. In het zesde hoofdstuk ten slotte besteed ik aandacht aan het feit 
dat het Japanse schrift op zijn beurt weer is toegepast of model heeft gestaan 
voor toepassing in andere talen.
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De basis:
Het Chinese schrift1

De basis van het Japanse schrift vormt het Chinese schrift. Om de functie 
en betekenis van het Japanse schrift te kunnen begrijpen is een elementaire 
kennis noodzakelijk van de manier waarop het schrift in China heeft gefunc-
tioneerd, en nog steeds functioneert.
 De opvattingen over het ontstaan van het Chinese schrift lopen uiteen. 
Eén stroming gaat ervan uit dat het schrift, onafhankelijk van een voorbeeld, 
is uitgevonden op Chinese bodem; een andere stroming benadrukt de be-
invloeding door de verspreiding van de kennis over schrijven en het schrift 
vanuit het Midden-Oosten, in het bijzonder Mesopotamië. Die beïnvloeding 
kan op twee manieren hebben plaatsgevonden: door directe voorbeelden 
van schriftvormen of slechts door het vernemen van het feit dat er zoiets als 
schrift bestaat. Voor geen van beide opvattingen bestaat er ondersteuning in 
de vorm van archeologische vondsten, hoewel de meest recente vondsten in 
de richting van onafhankelijke ontwikkeling wijzen, zie het tekstkader ‘De 
vroegste tekenen van een Chinees schrift’. 
 De oudste vondsten van een volledig Chinees schrift dateren uit de 
Shang-periode, van ca. 1500 tot ca. 1100 v. Chr. Rond 1900 begonnen Chinese 

1 Het Chinese schrift

De vroegste tekenen van een Chinees schrift
In het  maartnummer van 2003 van het tijdschrift Antiquity wordt mel-
ding gemaakt van de vondst van 8500 jaar oude schildpadschilden met 
ingekraste tekens die al enige gelijkenis vertonen met de tekens uit de 
Shang-periode. De schilden zijn gevonden in graven in het dorpje Jiahu 
uit de begintijd van de Chinese landbouw. Deze tekens zijn waarschijn-
lijk nog geen echte schrifttekens, maar ze vertegenwoordigen misschien 
wel al woorden. Daarmee zijn het dan symbolen die een rol hebben 
gespeeld bij waarzeggerij. Het kan met zekerheid niet gaan om clan-te-
kens, omdat er steeds meerdere tekens gevonden zijn in één graf. Ook 
het feit dat op de schilden vaak zeer zorgvuldig steentjes waren gelegd, 
duidt erop dat het waarschijnlijk om waarzeggerij gaat.
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