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Les 1: introductie op de Chinese taal

De Chinese taal is wezenlijk anders dan europese talen. Waar het Nederlands behoort tot de 
indo-europese taalfamilie, is het mandarijn Chinees een sino-tibetaanse taal. In deze les 
besteden we aandacht aan de uitspraak van het mandarijn, zodat het makkelijker wordt om 
namen en begrippen te onthouden.

Onderstaande informatie komt uit Chinese Letterkunde: een inleiding (1996) door Wilt 
Ydema en Lloyd Haft.





Les 2: het Chinese schrift

De ontwikkeling van het Chinese schrift begint vermoedelijk bij de ingekerfde tekens op de 
orakelbotten uit de Shang-dynastie, in de tweede helft van het tweede millennium v.Chr. Men 
kerfde in die tijd vragen aan de goden op schildpadschilden of de schouderbladen van 
schapen, en wierp die vervolgens in het vuur. De barstjes die door de hitte ontstonden, 
interpreteerde men daarna als antwoord. Volgens de Chinese traditie is het schrift overigens 
een uitvinding van Gang Jie, een minister van de mythische Gele Keizer, de eerste keizer van 
China.

Nog heel lang blijft het Chinees een monosyllabisch karakter houden, waarbij ieder karakter 
één woord weergeeft. Rond de tweede eeuw voor Christus ontstaat echter alsnog een 
tweedeling tussen schrijftaal-Chinees (wenyan) en het meerlettergrepige spreektaal-Chinees 
(baihua). Dit heeft onder meer te maken met een vereenvoudiging van het klanksysteem 
binnen de gesproken taal, waardoor de klanken die overblijven steeds meer verschillende 
betekenissen krijgen. Zowel wenyan als baihua kunnen worden geschreven, maar alleen het 
baihua leent zich goed als spreektaal omdat de woorden uit meerdere lettergrepen bestaan en 
de betekenis dus niet zo sterk afhangt van het karakter.

In de geschreven taal vinden belangrijke ontwikkelingen plaats wat het lettertype betreft, en 
ook in de manier waarop een karakter is samengesteld. De samenstelling van karakters wordt 
traditioneel onderverdeeld in zes categorieën:

a) ideogrammen =〉一

b) pictogrammen =〉人

c) fonogrammen =〉妈

d) samengestelde ideogrammen =〉好

e) karakterverwantschap => 老

f) ontleningen =〉令

Met iedere grote verandering in de Chinese cultuur, veranderde ook het Chinese schrift. De 
omvang van die verandering wisselde echter sterk. Denk bijvoorbeeld aan de overgang van 
karakters kerven naar karakters schilderen, en het met de hand kopiëren of vermenigvuldigen 
met een blokdruk. Het materiaal veranderde niet alleen, ook de geletterdheid verspreidde zich 
bij iedere stap. Hieronder een voorbeeld van de zes belangrijkste lettertypen:



Les 3: Chinese geschiedenis

Wanneer we terug gaan in de tijd, komen we tot een aantal voor de hand liggende 
conclusies. De eerste conclusie is dat de geografische omvang van China als politieke 
eenheid door de eeuwen heen zeer verschillend is geweest. Daarnaast kunnen we vaststellen 
dat naar China door de Chinezen niet met ons woord “China”, of een vertaling daarvan, 
werd verwezen, maar dat men het had over het Al-onder-de-Hemel of de dynastie die door 
de keizer van dat moment werd bestuurd. Net zoals het grondgebied en de naam van China 
aan verandering onderhevig zijn, is ook etnisch geen sprake van “echt” Chinees. China kent 
vele verschillende volkeren, die soms zelfs de politieke leiding hadden in wat wij nu China 
noemen. Zo kwamen de Mongolen aan de macht tijdens de Yuan dynastie (1272 - 1368) en 
was de laatste dynastie, de Qing dynastie (1644 - 1911), een Mantsjoe rijk.

De Chinese beschaving is ontstaan aan rivieren en heeft zich vooral ontwikkeld in de 
stroomgebieden van de Gele Rivier (huanghe) en de Yangzi Rivier (yangzijiang, ook 
bekend als de Lange Rivier of changjiang), die beiden ontspringen in de Tibetaanse 
hoogvlakten. In het vruchtbare gebied bij de rivieren ontwikkelden de Chinezen zich al snel 
tot boeren en tot op de dag van vandaag neemt de landbouwkalender een belangrijke plaats 
in binnen de Chinese cultuur.

Een andere belangrijke ontwikkeling binnen de Chinese cultuur is die van het Chinese 
schrift. In eerste instantie werd het vooral gebruikt bij het orakelen, maar al snel werd ook 
de geschiedenis in karakters vastgelegd. Om inzicht te krijgen in de cyclus van de tijd en het 
Hemels Mandaat is het namelijk belangrijk het verleden te kunnen analyseren, en daarmee 
tegelijkertijd voorspellingen te kunnen doen over de toekomst. 

Lijst van belangrijke dynastieën

Xia mythische dynastie
Shang circa 1550 – circa 1045 v.Chr.
Zhou circa 1045 – 256 v.Chr.
Qin 221 – 206 v.Chr.
Westelijke Han 202 v.Chr. – 9 n.Chr.
Oostelijke Han 25 - 220
Periode van Verdeeldheid 221 - 589
Jin (heel China) 265 - 316
Oostelijke Jin (alleen in het zuiden) 317 - 420
Wei (Tuoba, alleen in het noorden) 386 - 534
Sui (deels Turks) 589 - 618
Tang (deels Turks) 618 - 907
Periode van de Vijf Dynastieën en 

de Tien Koninkrijken 907 - 960
Liao (Khitan, alleen in het verre noorden) 907 - 1125
Xia of Xixia (Tangoet, in het verre Westen) 1038 - 1227
Noordelijke Song 960 - 1127
Zuidelijke Song (alleen in het zuiden) 1127 - 1276
Jin (Jürchen, alleen in het noorden) 1115 - 1234
Yuan (Mongolen) 1272 - 1368
Ming 1368 - 1644
Qing (Mantsjoes) 1644 - 1911
Republiek China 1912 – heden (sinds 1949 op Taiwan)
Volksrepubliek China 1949 – heden (op het vasteland)



Les 4: de Qin dynastie (221 - 206 v.Chr.)

De Qin dynastie vormt in veel opzichten de basis van het latere Keizerrijk van China. Zo is 
het huidige schrift bijna identiek aan het klerkenschrift, en ook de censuur van de Eerste 
Keizer (Qin Shihuang) wordt tot op de dag van vandaag als voorbeeld genomen. Wel kreeg 
de Eerste Keizer later veel kritiek, niet omdat hij alle boeken behalve de wetsteksten en de 
vakliteratuur liet verbranden en disputerende geleerden levend liet begraven, maar omdat hij 
de verkeerde teksten zou hebben gekozen om te behouden.

De Qin dynastie werd vooraf gegaan door de Zhou dynastie, waarvan de tweede helft kon 
worden onderverdeeld in de Lente- en Herfstperiode, en de Strijdende Staten periode. De 
orakelbotten maken plaats voor een traditie van wichelen met de gedroogde stelen van het 
duizendblad, waaruit uiteindelijk de 64 hexagrammen (en de daarvan afgeleide acht 
trigrammen) zijn voortgekomen. Deze hexagrammen zien we terug in het Daoïsme, een van 
de drie grote filosofisch/religieuze stromingen. Ook Confucius (Kongzi) en zijn leer 
stammen uit de periode voorafgaand aan de Qin dynastie. De Chinese wereld verkeerde in 
die tijd in grote chaos, en zowel Confucius als een aantal andere filosofen probeerden met 
persoonlijk advies aan de verschillende heersers een einde te maken aan de strijd. 

Ook de Eerste Keizer trachtte de onrust in het Al-onder-de-Hemel te bezweren, en hij 
voerde daartoe een groot aantal regels en wetten in. Hij bepaalde onder meer dat iedereen 
gelijk was voor de wet, en dat de verkoop van landbouwgrond eenvoudiger moest worden. 
Daarnaast liet hij het zegelschrift vereenvoudigen tot het klerkenschift (kaishu), hij voerde 
standaard maten en gewichten in, en hij stimuleerde fundamenteel geachte activiteiten zoals 
landbouw en oorlogsvoering terwijl hij de productie van luxegoederen juist probeerde te 
ontmoedigen.

Het tactisch inzicht van de Eerste Keizer blijkt wel uit de ligging en het ontwerp van zijn 
graf in Xi’an, dat dicht bij de zoutmijnen ligt en waarbij de grafheuvel een basis heeft van 
ongeveer 350 meter lang, bij een hoogte van 115 meter. De buitenmuren omheinden een 
gebied van maar liefst 2165 meter lang en 1355 meter breed. 

Ongeacht of de Eerste Keizer nu goed of slecht was, feit is dat hij zijn rijk zo 
georganiseerd had dat hij niet alleen alle omliggende staten heeft kunnen veroveren, maar 
dat hij eveneens een grote invloed heeft op onder andere het Chinese schrift, de economie 
en de massaproductie.



Les 5: de Han (202 v.Chr. – 220 n.Chr.) en de Tang dynastie (618 v.Chr. – 907 n.Chr.)

Hoewel de Han en de Tang dynastie chronologisch gezien ver uit elkaar liggen, hebben ze 
in ieder geval één belangrijke overeenkomst. Beiden worden, terecht of onterecht, gezien als 
representatieve Chinese dynastieën. Precies om die reden heet het Mandarijn in het Chinees 
hànyû en worden Chinatowns in het Chinees over het algemeen aangeduid met tángrén jië.

De Han dynastie heeft onder andere twee belangrijke geschiedschrijvers voortgebracht, 
Sima Xiangru en diens zoon Sima Qian. Laatstgenoemde heeft de Shiji ‘optekeningen van 
de historicus’ voltooid nadat zijn vader Sima Xiangru hier jaren aan had gewerkt, en ze 
markeerden daarmee het begin van de Chinese geschiedschrijving. Tijdens de Tang dynastie 
was er de beroemde dichter Li Bai, die onder meer onderstaand gedicht heeft geschreven.

Behalve in literair opzicht veranderde er ook in andere opzichten veel tijdens de Han en de 
Tang dynastieën. Overigens zijn beide dynastieën verder onder te verdelen in twee delen die 
ook weer ieder hun eigen karakter hadden. Tijdens de westelijke Han (202 v.Chr. – 9 
n.Chr.) wordt de dynastie een tijd lang geregeerd door keizer Wu, die tot op heden als 
voorbeeld geldt van iemand met grote militaire macht. In de westelijke Han krijgt ook het 
classicisme en de traditie van Confucius meer invloed. De oostelijke Han wordt gekenmerkt 
door grote politieke onrust, mede door de groeiende macht van de eunuchen. In de Tang 
dynastie valt de tweedeling op dezelfde manier te maken: de eerste helft verloopt nog 
redelijk stabiel, de tweede helft, na de An Lushan opstand in 755, is een trage ineenstorting 
van het keizerrijk. Het grote verschil is dat in deze periode de dreiging van buitenaf komt, 
en het Boeddhisme dat aan het begin van de Tang erg populair was, kreeg daarvan deels de 
schuld.

李白 静夜思
Lî Bái Jìngyè sï

床前明月光
Chuáng qián míngyuè guäng

疑是地上霜
Yí shì dìshang shuäng

举头望明月
Jûtóu wàng míngyuè

低头思故乡
Dïtóu sï gùxiäng

Li Bai Gedachten in een stille nacht

Het schijnsel van de maan viel voor het bed
Ik meende dat er rijp lag op de grond
Ik zag omhoog en keek naar de maan
En boog het hoofd en dacht aan thuis

Bron vertaling: W.L. Idema, Spiegel van de klassieke Chinese poëzie, 



Meulenhoff  Amsterdam 1991



Les 6: Daoïsme, Confucianisme en Boeddhisme

De drie grote religies, of eigenlijk  jiao ‘leerwegen’, van China zijn het Daoïsme, het 
Confucianisme en het Boeddhisme. Wanneer zijn deze drie tradities ontstaan, en welke 
grote verschillen zijn er tegenwoordig?

Het Confucianisme is vernoemd naar Kong Qiu (551-479 v.Chr.), die ook bekend stond 
als Kongzi ‘Meester Kong’. Aanhangers van zijn traditie werden in Azië vanaf het begin 
aangeduid met ru, met deze term wordt een bepaald soort student of onderzoeker bedoeld 
die zich niet alleen heeft toegewijd aan de studie, maar ook aan verfijning, culturele 
prestaties, riten en muziek. Confucius zag zichzelf overigens niet als stichter, maar als lid 
van een traditie, die ernaar streefde de ideale staat van de Zhou te herstellen. In de tijd 
waarin Confucius leefde, was de Zhou al een tijd in verval, en er was veel oorlog. Confucius 
reisde daarom rond als leraar in een poging om de dé 德 deugd van de heersers te 
herstellen. Een heer kon in zijn ogen pas deugen wanneer hij de rén 仁 ‘menselijkheid’, 
xiào 孝‘kinderlijke piëteit’ en de lì 礼 ‘riten’ in ere hield. Zijn leer is opgenomen in de 
Analecten die een neerslag zijn van de gesprekken tussen Confucius en zijn volgelingen. 
Sommige dialogen zijn pas ver na de dood van Confucius opgetekend, en geven dus eerder 
de herinnering of de traditie weer dan wat Confucius daadwerkelijk op een bepaald moment 
gezegd heeft. Hieronder volgen twee citaten in het Chinees met vertaling:

子曰：“学而时习之，不亦说乎？有朋自远方来，不亦乐乎？
Zî yuë: “Xué ér shí xí zhï, bù yì yuè hü? Yôu péng zí yuán fäng lái, bù yì lè hü?  

人不知而不愠，不亦君子乎？”
Rén bù zhï ér bù yùn, bù yì jünzi hü?”

De Meester sprak: “Leren en geregeld herhalen, geeft dat geen voldoening? Vrienden die 
van ver komen, is dat geen geluk?  Wanneer iemand van ver komt en men haat hem niet, is 
men dan geen heer?”

子曰：性相近也，习相远也。
Zî yuë: “Xìng xiäng jìn yê, xí xiäng yuân yê.”

De Meester sprak: “In natuur staan we nader tot elkaar, in gebruiken staan we ver van 
elkaar.”

Het Daoïsme ontleent zijn naam aan de Weg die centraal staat in deze leer. Het begin van 
de Daodejing ‘Klassieker van de Weg en de Deugd’ (rond de derde eeuw v.Chr. vastgelegd) 
beschrijft de Weg als continue in beweging en bovenal mysterieus. Naast het 
Confucianisme wordt het Daoïsme, dat ook bekend staat als de leer van Laozi en Zhuangzi, 
in ieder geval gezien als de belangrijkste Chinese filosofie. De twee stromingen vullen 
elkaar aan, want waar het Confucianisme zich bezig houdt met sociale verantwoordelijkheid 
en maatschappelijke structuur, gaat het Daoïsme juist uit van een natuurlijke staat en een 
balans met de spirituele wereld. In zekere zin kan men stellen dat het Daoïsme staat voor de 
ambtenaar in zijn vrije tijd, terwijl het Confucianisme houvast biedt tijdens zijn 
werkzaamheden voor het Rijk. Hieronder een citaat uit de Daodejing:

道生一，一生二，二生三，三生万物。万物负阴而抱阳，
Dào shëng yï, yï shëng èr, èr shëng sän, sän shëng wàn wù. Wàn wù fù yïn ér bào yáng,



冲气以为和。
chöng qì yî wéi hé.

De Weg brengt één voort, één maakt twee, twee schept drie, drie brengt de tienduizend 
dingen voort. De tienduizend dingen hebben allen yin achterop en omarmen yang, door de 
vermenging van qi  ontstaat harmonie.

Behalve het Confucianisme en het Daoïsme neemt ook het Boeddhisme een belangrijke 
plaats in binnen de Chinese cultuur. Het Boeddhisme is ontstaan als de leer van de Boeddha 
in noord-India, ongeveer 500 v.Chr. Binnen het Boeddhisme gelooft men in het 
Drievoudige Juweel (de Boeddha, de Dharma en de Sangha), in de Vijf Voorschriften en in 
de Vier Nobele Waarheden. De historische Boeddha is volgens Boeddhisten slechts één van 
een hele reeks Boeddha’s die op aarde de leer verkondigde en zal verkondigen, en dit was 
de prins Siddharta Gautama, die later de naam Sakyamuni Boedhha kreeg. Rond het begin 
van onze jaartelling, tijdens de Han dynastie, bereikt het Boeddhisme China. In de Tang 
bereikt de populariteit van het Boeddhisme een hoogtepunt, maar door een samenloop van 
omstandigheden worden de leer en haar volgelingen halverwege de Tang zwaar onderdrukt. 
Er zijn binnen de Chinese cultuur vele Boeddhistische verhalen in omloop, zoals 
bijvoorbeeld het verhaal van de Reis naar het Westen, over een monnik die geschriften uit 
het Westen (India) moet gaan ophalen. Ook het geloof in reïncarnatie en het verzamelen van 
goede karma is tot op de dag van vandaag erg belangrijk in China. Hieronder volgt een 
citaat uit het Boeddhisme:

Het lichaam is de bodhi boom,
De geest is als een schone spiegel.
Te allen tijden moeten we ernaar streven de spiegel te poetsen,
En te voorkomen dat er zich stof op verzamelt.
 



Les 7: de Song dynastie (960 – 1279)

Hoewel de Song dynastie niet bekend stond om haar macht en stabiliteit, kende deze 
periode in de Chinese geschiedenis een sterke economische groei, rijke handel en een groot 
scala aan literaire activiteiten. Tijdens de Song dynastie werd het gebruik van het nieuwe 
papiergeld populair, en ook de blokdrukkunst die gedurende de Tang was ontwikkeld, 
vormde in de Song een grote culturele ontwikkeling.

Door de groeiende economie en de nieuwe manier van handelen ontstonden nieuwe steden 
die snel groeiden in aantal inwoners en materiële rijkdom. Temidden van de nieuwe rijkdom 
ontstonden academies die veelvuldig gebruik maakten van de boekdrukkunst, om zoveel 
mogelijk aspirant-ambtenaren van dienst te kunnen zijn. Hoewel het Boeddhisme de 
ontwikkeling van de boekdrukkunst sterk heeft gestimuleerd, werd door de opkomende 
academies juist het Confucianisme meer benadrukt, zodat de verschuiving in 
levensbeschouwing die al tijdens de Tang was begonnen, gedurende de Song werd versneld. 
De groei van het aantal academies had nog een belangrijk effect, namelijk dat de Song 
voortaan bekend zou staan als echte wen dynastie, dat wil zeggen, een dynastie die zich 
vooral bezig hield met het schrift, literatuur en kunst. Dit wen karakter staat in contrast met 
het wu karakter van de eerder behandelde Qin dynastie, die juist bekend stond om de 
ontwikkelingen binnen de krijgskunsten en de tactische oorlogsvoering.

Het Neo-Confucianisme dat tijdens de Song dynastie ontstond als herleving en 
hernieuwde interpretatie van de oude traditie van Confucius, bood een basis voor 
institutionele, educatieve en morele hervormingen die tot in de Qing dynastie navolging 
kregen. Een zeer tastbare nalatenschap en sprekend voorbeeld van het wen ‘culturele’ 
karakter van de Song dynastie is de Drie Karakter Klassieker, die tot op de dag van vandaag 
wordt gebruikt in het primaire onderwijs in Taiwan. Deze Klassieker, die is geschreven door 
Wang Yingling (of een van zijn tijdgenoten) in de dertiende eeuw na Christus, aan het eind 
van de Song dynastie, is een zeer ritmische representatie van de Confucianistische en Neo-
Confucianistische traditie. Centraal staan de natuur van de mens en correct moreel gedrag, 
maar ook de Chinese geschiedenis komt uitgebreid aan bod als ‘spiegel voor vandaag’. Het 
eerste gedeelte, inclusief uitspraak en vertaling, staat hieronder: 

《三字经》

人之初，

性本善。

性相近，

习相远。

苟不教，

性乃迁。

教之道，

贵以专。

Sän zî jïng

Rén zhï chü,
Xìng bên shàn.
Xìng xiäng jìn,
Xí xiäng yuân.

Gôu bú jiào,
Xìng nâi qiän.
Jiào zhï dào,
Guì yî zhuän.

Drie Karakter Klassieker

Het begin van de mens,
Is van nature goed.
In natuur staan we nader tot elkaar,
In gebruiken staan we ver van elkaar.

Wanneer niet wordt onderwezen,
Zal de natuur vervallen.
De Weg van het Onderwijs,
Waardeert de concentratie.



昔孟母，

择邻处。

子不学，

断机杼。

Xï mèng mû,
Zé lín chù.
Zî bù xué,
Duàn jï zhù. 

De leer van Mencius,
Bereikt alle huizen,
Wanneer u niet leert,
Loopt de machine vast.

Radicalen bij les 7

亻 rén ‘mens’ => 你 nî ‘jij’

口 kôu ‘mond’ => 吃 chï ‘eten’

扌 tí ‘hand’ => 打 dâ ‘slaan’

木 mù ‘boom’ => 树 shù ‘boom’

土 tû ‘aarde’ => 地 dì ‘aarde’

火 huô ‘vuur’ => 灯 dëng ‘lamp’

氵 shuî ‘water’ => 洗 xî ‘wassen’

bron : Xihaha Chinese Pictorial Poster – Learn Chinese Radicals



Les 8: Chinese muziek en literatuur

Over Chinese muziek en literatuur valt ongelofelijk veel te vertellen. Muziek en literatuur 
hebben, net als in het westen, ook in China veel met elkaar te maken. Daarnaast speelt de 
levensbeschouwing in zowel literatuur als muziek een belangrijke rol. Om de les 
overzichtelijk te houden, concentreren we ons op de roman “De Reis naar het Westen”. 

Dit verhaal stamt uit de zestiende eeuw, de Ming dynastie, en gaat over de Chinese 
monnik Xuanzang (600-664) die halverwege zijn leven als pelgrim naar India reisde voor 
het verzamelen van soetra’s. Het verhaal zou zijn geschreven door Wu Cheng’en, een 
literaat die geen succes had bij de hogere examens. Wu Cheng’en baseerde zijn roman op de 
vele legendes die rond Xuanzang waren ontstaan na diens terugkeer van zijn 
indrukwekkende reis. Hoewel de historische persoon een aardse reis naar India maakte, 
werd zijn tocht al snel gepromoveerd tot pelgrimage naar het Westelijke Paradijs. Om de 
talloze gevaren te doorstaan – zoals aanvallen van allerlei bovennatuurlijke monsters – 
kreeg hij hulp van onder anderen een paard, een varken en een aap. Het verhaal van de Reis 
naar het Westen is op allerlei manieren in literatuur en muziek verwerkt. Zo is het gevecht 
van koning Aap met de goden als hij hun Perziken van de Onsterfelijkheid heeft 
buitgemaakt, een immens populair operastuk.

De Xiyou Ji “De Reis naar het Westen” is gedeeltelijk een allegorie: Xuanzang staat voor 
de mens op zoek naar de Verlichting; het paard dat hem draagt voor zijn wil; de aap Sun 
Wukong voor zijn hart (en denken); en het varken Zhu Bajie voor zijn fysieke krachten en 
lusten. De karaktereigenschappen van de reisgenoten, zoals vindingrijkheid of hebzucht, 
passen bij dit gegeven. Het werk is niet alleen populair gebleven vanwege de duidelijke 
personages, maar ook vanwege de grote dosis humor die door de hele Xiyou Ji verweven is.

Bovenstaande informatie is terug te vinden in het boek “Chinese Letterkunde: een 
inleiding” door Wilt Idema en Lloyd Haft.

In de Chinese opera worden een aantal verschillende instrumenten gebruikt, en naast het 
slagwerk is de belangrijkste naar alle waarschijnlijkheid de stem. Ook veel gebruikt zijn de 
erhu ‘Chinese knieviool’ en de dizi ‘Chinese dwarsfluit’. De opera was niet alleen bedoeld 
als vermaak, maar hoofdzakelijk als offer voor de goden. De muziek moest (en moet) dus 
heel doordringend zijn. Hieronder een afbeelding van instrumenten uit de Peking opera:



Dialoog

A:你要去旅行吗？
A: Nĭ yào qù lǚxíng ma?   

B:对，我要去旅行。
B: Duì, wŏ yào qù lǚxíng.

A:真好！你想去哪里？
A: Zhēn hăo! Nĭ xiăng qù nălĭ?

B:我想去北京和上海。
B: Wŏ xiăng qù Bĕijīng hé Shànghăi. 

A:好，一路顺风！
A: Hăo, yī lù shùn fēng!

A: Ga je op reis?

B: Ja, ik ga op reis.

A: Wat leuk! Waar wil je heen?

B: Ik wil naar Peking en    
     Shanghai.

A: Ok, goede reis!

Radicalen bij les 8

冫 shuî ‘water’ => 冰 bïng ‘ijs’

艹 câo ‘gras’ => 花 huä ‘bloem’

竹 zhú ‘bamboe’ => 笔 bî ‘pen’

忄 xïn ‘hart’ => 快 kuài ‘snel’

刀 dào ‘mes’ => 刷 shuä ‘borstelen’

宀 mián ‘dak’ => 字 zì ‘karakter’

灬 huô ‘vuur’ => 煮 zhû ‘koken’



Les 9: de Ming en de Qing dynastie

Aan het eind van de Europese Middeleeuwen heerst in China de Ming dynastie (1368 - 
1644). Dit is de laatste ‘authentieke’ dynastie, daarna volgt nog de Qing dynastie (1644 - 
1911) maar daarna komt aan het Chinese Keizerrijk definitief een eind. Deze twee 
dynastieën hebben naast de Qin, de Han, de Tang en de Song veel bijgedragen aan de 
Chinese cultuur. 

Een belangrijke figuur was bijvoorbeeld de zeeman Zheng He. De reden van zijn tochten 
was niet het veroveren van nieuw gebied, of het ontdekken van andere werelden, maar het 
aangaan van nieuwe tribuutrelaties. Iedere tribuutrelatie bracht de Yongle keizer meer 
inkomsten voor de staat, en daar profiteerde ook Zheng He van mee. Overigens staat hij 
onder anderen bekend als San Bao, en waarschijnlijk is hij de historische kernfiguur in de 
verhalen rond Sinbad de Zeeman. Hieronder een kaart uit zijn tijd met India bovenaan, 
Ceylon rechtsboven en Afrika onderaan.

Behalve legendarische figuren bracht de Ming ook tenminste één legendarisch bouwwerk 
voort. De Chinese Muur, of Wan Li Chang Cheng in het Chinees, bestond al gedeeltelijk, 
maar is tijdens de Ming dynastie uitgebouwd tot zijn huidige grootte. In de Qing dynastie 
was de muur overbodig geworden als verdedigingswerk, omdat de grenzen van het Chinese 
rijk zich inmiddels uitstrekten tot ver voorbij de Chinese Muur. In de late Qing wordt de 
Chinese Muur voor het eerst ontdekt als toeristische trekpleister.

Tijdens de Ming dynastie veranderde er veel in de handel en het belastingsysteem. Door 
een samenloop van omstandigheden werd het Chinese belastingstelsel hopeloos 
ingewikkeld en met de legalisatie van de import van zilver uit het buitenland hoopte de 
regering de belasting voortaan op één manier te kunnen innen, namelijk in zilver in plaats 



van in goederen en arbeid. De import van zilver speelt ook later, tijdens de Qing dynastie, 
nog een belangrijke rol.

Op religieus gebied zien we een herleving van het geïnstitutionaliseerde boeddhisme, 
mede in reactie op het gevoel van moreel verval in de kloosters en de gelijktijdige opkomst 
van allerlei vormen van lekenboeddhisme. In de late Ming ontwikkelt zich het beneden-
Yangzi-gebied als centrum van het Chinese boeddhisme. Uit Fujian vertrekt een groep 
monniken naar Japan die daar een nieuwe Chan-traditie sticht, de Obaku-Zen traditie die 
nog altijd bestaat.

Behalve het boeddhisme wordt ook porselein in de Ming uitvoerig geëxporteerd naar het 
buitenland. Het Ming-porselein is meestal blauw en wit, maar komt voor in een 
verscheidenheid aan kleuren. De belangrijkste importeur van porselein was de Verenigde 
Oost-Indische Compagnie (VOC), die het porselein en allerlei specerijen ruilde tegen 
voornamelijk Mexicaans zilver.

Met de handel verspreidde zich niet alleen het boeddhisme, het Christendom liftte 
eveneens mee via de verschillende handelsroutes. Tijdens de Ming dynastie zette de orde 
van de jezuïeten in China voet aan wal. In 1583 lukt het de Italiaan Matteo Ricci om zich in 
China te vestigen, en in 1601 mag hij zijn activiteiten zelfs naar de hoofdstad Beijing 
verplaatsen. Wel zijn er veel ruzies met de lokale bevolking over de fengshui en hoe die 
door de kerken wordt verpest, en ook verhalen over kindermisbruik door nonnen en 
monniken maken het werk van de jezuïeten niet altijd even makkelijk. Voor onze kennis 
over de Chinese cultuur in die tijd is de missie van onmiskenbaar belang, want de 
missionarissen schreven alles op wat ze zagen om aan de hand van hun aantekeningen te 
bepalen hoe zij de Chinezen konden bekeren.

De missie zet zich voort tijdens de Qing dynastie, en met vreemde gewoontes komt 
daarnaast ander voedsel in de Chinese cultuur terecht. Zo worden tijdens de Qing dynastie 
de volgende gewassen geïntroduceerd: de aardappel, maïs, pepers, paprika, pinda en tabak. 
Deze handelsproducten brengen grote veranderingen teweeg in de Chinese cultuur, en 
vooral tabak heeft het lot van de laatste dynastie sterk beïnvloed. Opium was namelijk in 
China weliswaar al sinds de Tang bekend als geneesmiddel, maar door het te mengen met 
tabak kon het ook gerookt worden. Toen de toestroom van Mexicaans zilver door de 
Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd doodbloedde en Engeland met een 
liquiditeitsprobleem kwam te zitten, nam de illegale invoer van opium diens plaats in. De 
Chinese regering was woedend en kelderde het schip de ‘Arrow’ waar Chinese smokkelaars 
op zaten, en in reactie daarop verklaarde Engeland aan China de oorlog. Deze oorlog was 
het begin van een aantal internationale oorlogen die uiteindelijk hebben geleid tot de val van 
de dynastie en de inluiding van een nieuw tijdperk, de Republiek van China.



Les 10: het moderne China

In de afgelopen negen lessen hebben we aan de hand van de geschiedenis van China 
verschillende onderwerpen uit de Chinese cultuur behandeld. Naar Chinees gebruik valt het 
heden slechts te begrijpen door studie van het verleden, en in deze laatste les zijn we dan 
eindelijk aangekomen bij het moderne China. Dat wil zeggen, China na de keizertijd, 
oftewel de Republiek van China en de Chinese Volksrepubliek.

De overgang van het Chinese keizerrijk naar de Republiek van China en later ook de 
Volksrepubliek was een geleidelijk proces. De keizerlijke familie onderhield tribuutrelaties 
met de heersers van de ‘broertjes’ van de heersende dynastie. Met andere woorden, iedere 
heerser die niet met China in oorlog was, diende periodiek tribuut af te dragen aan de Keizer 
van China. De Chinese cultuur heeft één sterke bindende factor die iedereen zal erkennen: 
het Chinese schrift. Hoewel in alle aspecten van het Chinese leven veel variatie voor komt, 
zeker ook in de gesproken taal, werd het Chinese schrift vanaf het begin geregeld 
gestandaardiseerd en deed het dienst als sociale lijm om de Chinese staat vorm te geven. De 
val van de laatste dynastie was dan ook een samenloop van omstandigheden die zelfs met 
behulp van het schrift niet overwonnen konden worden. Behalve interne onrust zoals de 
Taiping rebellie, zorgden daarnaast de Opiumoorlogen aan het eind van de Qing dynastie en 
veranderende verhoudingen in de internationale handel en politiek ervoor dat China zich als 
keizerrijk niet langer kon handhaven. Sun Yatsen richtte de Nationalistische Partij op en 
naar zijn aanwijzingen werd Yuan Shikai in 1911 de eerste president van de Republiek van 
China, om in 1928 worden opgevolgd door Chiang Kaishek. 

Na een roerige periode van burgeroorlog en strijd tegen de Japanners kreeg Mao Zedong 
met zijn Chinese Communistische Partij in 1949 de macht in het vasteland van China. 
Onder Mao Zedong werd een afkeer van oude waarden gepropageerd, bijvoorbeeld van het 
voeten binden en van klassieke Chinese kunst en religie. Chiang Kaishek vluchtte met zijn 
Nationalistische Partij naar Taiwan, waar hij weliswaar veel moderniseringen doorvoerde, 
maar ook een zeer militaristisch bewind ten uitvoer bracht.

Nadat het bewind van Mao in 1976 ten einde was gekomen, kon Deng Xiaoping zijn 
invloed uitoefenen in de nationale politiek van de Volksrepubliek. Hij heeft onder meer de 
beroemde uitspraken gedaan “het maakt niet uit of een kat zwart of wit is, als ze maar 
muizen vangt” en “we steken de rivier over door telkens één steen op de goede plaats te 
leggen”. Zijn ideologie kan wellicht als meer kapitalistisch worden beschouwd en markeert 
in ieder geval een drastische verandering ten opzichte van het beleid onder Mao Zedong.

Met de val van Mao kreeg religie in China langzaam maar zeker weer meer de ruimte. 
Inmiddels was er in het vasteland echter zoveel cultureel erfgoed verwoest, dat de kennis 
tekort schoot voor het op de juiste manier uitvoeren van allerlei rituelen, en voor het 
verzorgen van de juiste materialen. Men ziet dan ook tot op de dag van vandaag veel 
uitwisseling met zowel Taiwan als ook Japan, om toch nog zoveel mogelijk van de oude 
tradities en religies te herstellen. Daarnaast is een deel van de oude waarden nog altijd terug 
te vinden in decoraties zoals die bijvoorbeeld worden gebruikt rond het Chinese Nieuwjaar.



Shí èr shēng xiào gē

Xiăo lăoshŭ dă tóu lái, niú bă tí ér tái, 
Lăohŭ huí tóu yī shēng hŏu,  tù ér tiào de kuài, 
Tù ér tiào de kuài.

Lóng hé shé, wĕibā shuăi, mă yáng bù ér mài,  
Xiăo hóu jīlíng bèng yòu tiào, jī chàng tiānxià bái,
Jī chàng tiānxià bái.

Gŏu ér tiào, zhū ér jiào, lăoshŭ yòu gēn lái, 
Shí èr dòngwù zhuănquān păo, qĭng bă shùnxù pái, a   
Qĭng bă shùnxù pái 

NB: 狗儿跳鸡儿叫 moet zijn 狗儿跳猪儿叫



辶 chuò ‘lopen’  => 迈 mài ‘een stap zetten’

阝 fù ‘heuvel’  => 阳 yáng ‘zon’

衤 yî ‘kleding’  => 被 bèi ‘deken’

讠 yán ‘woord’ => 请 qîng ‘alstublieft’

日 rì ‘zon’ => 时 shí ‘tijd’

目 mù ‘oog’ => 看 kàn ‘kijken’

月 yuè ‘maan’ => 有 yôu ‘hebben, er.zijn’

犭 quán ‘hond’ => 狗 gôu ‘hond’

纟 mì ‘zijde’ => 线 xiàn ‘draad’

钅 jïn ‘goud’ => 钱 qián ‘geld’

王 wáng ‘koning’ => 球 qiú ‘bal’

女 nÛ ‘vrouw’ => 好 hâo ‘goed’

饣 shí ‘eten’ => 饭 fàn ‘rijst, eten’

米 mî ‘rijst’ => 糖 táng ‘suiker, snoep’

虫 chóng ‘insect’ => 蛇 shé ‘slang’

足 zû ‘voet’ => 蹄 tí ‘hoef’
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