
Kijk eens naar deze karakters. Het maakt niet uit hoe lang je Chinees 
hebt gestudeerd, dit zal waarschijnlijk overkomen als wat slordig 
gekras. Maar dit is dus hoe Chinezen gewoonlijk notities met de hand 
schrijven en voor het ongetrainde oog is dit onleesbaar. Daarom geeft 
meneer Wiedenhof voor leden van de SVS een cursus moderne Chinese 
handschriften, terug van wel twaalf jaar lang weggeweest. Hier zal ik 
slechts een korte introductie geven van de werking en het nut van dit 
handschrift. 

Waarom is het zo belangrijk om te kunnen lezen? Om de doodsimpele 
reden dat Chinezen gewoonlijk zo schrijven. En niet alleen onder intimi: 
aankondigingen als afwijkende openingstijden worden ook soms 
handgeschreven en men zal echt niet de moeite nemen om in prachtig 
kalligrafisch handschrift te schrijven, want dat kost te veel tijd. En hoe 
frustrerend is het, als je normaal wel zou begrijpen wat er staat, maar 
alleen het handschrift in de weg staat? Daarom is het ontcijferen van 
deze hiërogliefen zo belangrijk. 
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De basis van moderne handschriften is het herkennen van patronen 
en deze leren we dan ook bij Wiedenhofs cursus. Kaishu-karakters 
onthoud je waarschijnlijk aan de hand van radicalen en componenten, 
en hier is dat niet anders. Zo is   扌(shou3, handradicaal) en is    女 
(nü3, vrouwradicaal). Het probleem dat je dan wel snel krijgt, is dat 
sommige componenten op elkaar gaan lijken of gewoon op dezelfde 
manier worden geschreven. In het ergste geval kan   meer dan vijf 
verschillende dingen weergeven. Het komt dan neer op context: ofwel 
van het karakter zelf of van andere karakters, waarbij je moet vertrouwen 
op je vocabulaire. Dit is overigens niet anders dan in Latijns handschrift: 
sommige mensen schrijven immers zowel de g als de q als   , en soms 
zien d en cl er hetzelfde uit:    . Met de letters eromheen kun je bepalen 
welke van de twee het is. In modern handschrift werkt het net zo. Zoals 
ik net al aangaf, kan    meerdere componenten voorstellen. Als je     leest, 
weet je dat het 日 voorstelt; als je     leest, weet je dat het 目 voorstelt. 

Bij het lezen – en eigenlijk ook schrijven – van modern handschrift moet 
je het verschil tussen vereenvoudigde en traditionele karakters loslaten. 
Het is dus niet per se zo dat     de vereenvoudigde tegenhanger is 
van 們. Sterker nog, de vereenvoudigde variant 们 is juist ontstaan uit 
de handgeschreven versie van het traditionele karakter. Daarom kun 
je makkelijk (wat je nu zou lezen als) traditionele en vereenvoudigde 
karakters in dezelfde tekst aantreffen. 

Wat modern handschrift ook moeilijk maakt als je kaishu gewend bent, 
is streepjesvolgorde. Terwijl daar bij kaishu veel nadruk op ligt, wordt 
daar bij modern handschrift niet zo veel rekening mee gehouden. 大 
bijvoorbeeld schrijven ze soms doodleuk als      .    

De voorgaande voorbeelden waren slechts het 
topje van de ijsberg, want vanaf hier wordt het 
alleen maar moeilijker, dus voor de mensen die 
een uitdaging willen, probeer de karakters in de 
afbeelding te identificeren. De antwoorden kun je 
verkrijgen door de QR-code te scannen.
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