
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als je verlangens groot 

zijn, ben je op weg naar 

buitensporigheid.  

Als je veel dingen 

opbergt, ben je op weg 

om veel te verliezen. 

Daarom, als je 

tevredenheid kent, zal 

je niet in ongenade 

vallen. 

Als je weet wanneer te 

stoppen, zal je geen 

schade lijden. 

En op deze manier kun 

je het lang uithouden. 

Lao Tse - China 600v C 



 



 

 

 

 

 

 

Voilla het eerste woord Chinees is er uit. 
Eigenlijk kende ik het al van   

Kain Lan, van wie hoor ik sommigen 
denken? Wel van Ni hao Kai Lan. 

 

Ok tot zover een beetje populaire 
kindercultuur. 

Wanneer jullie dit lezen zijn we op weg 
naar, in of op terugreis uit CHINA. Spannend 
op zijn minst, een hele uitdaging en een 
avontuur zeker, vermoeiend waarschijnlijk 
ook, ... . En toch zit ik hier boordevol 
kinderlijk enthousiasme te typen aan dit 
tekstje. 

We gaan namelijk naar China. Niet zomaar 
even naast de deur en we blijven 14 dagen 
weg. Tijd genoeg om de sfeer ter plaatse op 
te snuiven dus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik kijk er alvast naar uit maar zelfs nu al 
overvalt mij een beetje heimwee. Ik ben nu 
eenmaal graag eens weg maar nog veel 
liever ben ik ook eens graag thuis. Dat 
heimweemonster manifesteert zich 
doorgaans vooral de eerste nacht in een 
vreemd bed, wanneer ik dus niet kan slapen 
in dat vreemd bed en ik me dooderger aan 
dat vreemde bed. Ik wist het immers op 
voorhand: IK SLAAP NIET GOED DE EERSTE 
NACHT IN EEN VREEMD BED!!! 

Verder heb ik ondanks de vaak lekkere 
lokale keukens in den verre al wel eens 
heimwee naar een echte Belgische friet en 
brood, gewoon simpel, ordinair brood, ... 

Natuurlijk heb ik ook heimwee naar mijn 
partner, Kris (niet getrouwd dus echtgenoot 
is wat te hevig) en naar onze kids Linde en 
Frauke. Ook dat kan me op de vreemdste 
momenten overvallen. Je merkt het vast wel 
eens op maar gelukkig gaat het steeds ook 
weer over. 

Voilla tot zover mijn korte heimweeverhaal. 
Moest je zelf heimwee of een ander groot 
of klein zeer hebben, kan je steeds bij mij of 
iemand anders van het bestuur en de TC 
terecht. 

Geniet van de reis en tot straks of zo, 
Liefs Saskia 

  

你好   Ni hao, 
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oorheen de jaren - het festival 
ging van start in 1990 - is het 
Shanghai Tourism Festival 
uitgegroeid tot één van de 

belangrijkste evenementen in de stad.  
Het festival tracht om de Chinese cultuur en 
geschiedenis te verkondigen naar zowel de 
lokale bevolking als de buitenlandse 
toeristen.  

 

 

 

 

Een aantal, zowel traditionele als niet 
traditionele, activiteiten worden 
georganiseerd, verspreid over de stad. Het 
belangrijkste evenement is de 
openingsparade op de bekende en grootse 
winkelstraat Huaihai, 2 km lang en 16 meter 

breed. Als de straat wordt gedomineerd 
door prachtige optredens, praalwagens 
en een enthousiast publiek, is deze plek 
overweldigend!  

 

De parade trekt ieder jaar 8 miljoen 
mensen naar Shanghai, waaronder 
hooggeplaatste Chinese leiders. 
Daarenboven wordt ze live uitgezonden 
op TV en radio zodat nog een 200 
miljoen mensen van de parade kunnen 
mee genieten.   

 

 

et Luoyang Heluo Culture Festival 
wil de wereld laten kennismaken 
met de Heluo beschaving en 
cultuur. De Heluo cultuur heeft een 

invloed gehad op de traditionele Chinese 
cultuur voor duizenden jaren.  

 

 

 

 

 

Het heeft de basis gelegd voor de filosofie 
door onder andere Taoïsme, boeddhisme en 
confucianisme met elkaar te combineren. 

Het festival bestaat niet alleen uit culturele 
programma's, maar ook uit volksgebruiken 
en volksamusement. Het trekt veel 
aandacht van lokale inwoners en toeristen. 
De openingsparade zal passeren langs het 
stadion in Luoyang New City. De 
openingsceremonie in het stadion is het 
belangrijkste deel van het hele festival. 
Opnieuw mogen we hooggeplaatste 
Chinezen verwachten onder de 
toeschouwers en kan men meegenieten van 
de parade via een live uitzending op de 
televisie.   

  

D H 

24th Shanghai Tourism 
Festival 

10th China Luoyang 
Heluo Culture Tourism 

Festival 

Er is zes uur verschil tussen China en Brussel. 
  
Alhoewel er verschillende tijdszones zijn in China 
(grootte) is het in gans China overal hetzelfde uur. 
  
                     Dus als het in Brussel 12.00 ' s middags 
                     is, is het in China 18.00 uur (6 uur 
                     bijtellen). 
                     En als het in China 8.00 uur is, is het  
                     in Brussel 2.00 ('s nachts) (6 uur  
                     aftrekken) 
  
Hou er rekening mee als je van plan bent  
om het thuisfront te bellen. 

 

!







 

 

 

 

Les  -  De begroeting 

Misschien wel het meest essentiële bij het 
communiceren: “Hoe begroet ik iemand in 
het Chinees?”.  

Ons eerste woordje: “Ni hao” 
• Betekenis: “goeiedag” 
• Uitspraak: “Niehauw” De klemtoon ligt op 
“hauw” en de /h/ mag wat schraperig 
klinken. De uitspraak zit een beetje tussen 
/h/ en /g/.  

Begroetingsregels: 

• Je schudt elkaar de hand. Niet buigen, dat 
doen ze in Japan. 

• Als je iemand een hand geeft en je je 
andere hand er bovenop legt, ben je heel 
blij je gesprekspartner te zien. 

• Terwijl je de hand schudt, niet in mekaars 
ogen kijken, maar schuin naar beneden 
kijken. Zo toon je respect voor je 
gesprekspartner. 

• Als je iemand een kaartje geeft, doe dat 
dan met beide handen. Als je iets in 
ontvangst neemt, gebruik dan ook beide 
handen. 

• Vermijd gele of witte bloemen als je 
iemand een ruiker geeft, want geel en wit 
zijn rouwkleuren in China. Ook Chrysanten 
geeft je, net als bij ons, beter niet. 

 

Les 2 - Tellen 

De Chinese hebben een aparte manier van 
tellen. Als je kan tellen tot 10 kan je vrijwel 
alle cijfers vormen. Zo zeggen zij 
bijvoorbeeld de cijfers “2” en “10” na elkaar 
als ze “20” bedoelen, de cijfers “7”, “100”,  

 

 

 

 

 

 

“4”, “10” en “3” na elkaar als ze “743” 
bedoelen… enz. Je bent dus even zoet als je 
738 925 wil uitspreken!  

Onze eerste cijfers: 
1: ie: je gebruikt de normale toonhoogte. 
2: eur: /r/ zeer kort uitspreken zodat de 
klank amper hoorbaar is. Je verlaagt je 
stem. 
3: san: je verhoogt je stem. 
10: shjie: je gebruikt de normale 
toonhoogte. 

  

Les 3 -  Landen 

Tijd voor een portie aardrijkskunde in de 
Chinese les! Altijd handig om te kunnen 
zeggen dat je “Belg” bent als je in China 
rondloopt.  
Here we go: 

België: Pele sje: Bij het eerste deel kan je 
denken aan de voetballer Pele. Het 
volledige woord doet denken aan “pilsje”. 

China: Tjoen gwo: Tjoen is een klik-klank en 
moet dus ook als een klik klinken. De “g” in 
“gwo” klinkt als de Franse g in “gateau”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

... de meeste chinezen niet kunnen zwemmen ? 
De laatste jaren krijgen de Chinese kindjes 
zwemles op school. Maar voor het jaar 2000 
was er geen zwemles in de Chinese scholen. 
Met als gevolg dat vandaag vele chinezen niet 
kunnen zwemmen. Het is een gek gezicht als je 
naar het strand in China gaat waar alle chinezen 
zwemmen met gele boeien 

 



Als je wil duidelijk maken dat je een 
inwoner bent van die landen, dan voeg je 
achteraan “ren” toe. De “r” spreek je uit 
zoals in het Engelse “run”. 

Een Belg = Pele sje ren 
Een Chinees = Tjoen gwo ren 

Weetjes: 
- “gwo” betekent “land”. 
- “Tsjoen gwo” betekent “middenland”. 
Vroeger tekenden de Chinezen hun 
wereldkaarten met China in het midden, 
vandaar “midden-land”.  
- “ren” betekent “mens van”. 

 

Les 4 - De familie 

Hoe spreek je je naaste familieleden aan in 
het Chinees? 

Mama: maa-ma.  
De klemtoon ligt op de eerste “maa”. Het 
klinkt dus een beetje Italiaans. Je spreekt 
het uit op de eerste toon, dat wil zeggen vrij 
hoog. 

Papa: paa-pa.  
Opnieuw valt de klemtoon op de eerste 
lettergreep, in dit geval “paa”, en klinkt het 
Italiaans. De toonhoogte ligt lager dan bij 
maama (de vierde toon). 

Oma langs moeders kant: wai powe, waarbij 
je iets hoger spreekt bij “poew” en de “e” 
op het einde maar even laten horen. Het is 
een doffe “e” zoals in “het”. Opa langs 
moeders kant: wai gon, waarbij je “g” 
uitspreekt zoals in het Franse “gateau” 
Oma langs vaders kant: jè jè, alsof je rapt. Je 
spreekt het vrij hoog uit, op de eerste toon.  

Opa langs vaders kant: nai nai, je spreekt 
het lager uit dan jè jè. 

Weetjes: 
- “wai” betekent “vreemde” en kan je dus 
ook combineren met andere woorden. 
- De Chinezen hebben de gewoonte om 
altijd eerst de man te noemen en dan pas 
de vrouw bij de begroeting. Ze zeggen dus 

bv. “papa en mama” en niet “mama en 
papa”.  

- Vroeger was het de traditie in China dat de 
vrouw ging inwonen bij de familie van de 
man. Haar eigen ouders zag ze dan niet zo 
vaak meer en ze vervreemde er eigenlijk 
een beetje van. Daarom werden hààr eigen 
ouders voor haar kinderen de “vreemde” 
oma en opa, terwijl de ouders van haar man 
gewoon oma en opa waren voor de 
kinderen, want die woonden in hetzelfde 
huis.  

- Toonhoogte is heel belangrijk in het 
Chinees. In totaal zijn er 4 tonen: 
TOON 1: blijft hoog 
TOON 2: stijgt en gaat dus van laag naar 
hoog 
TOON 3: blijft laag 
TOON 4: daalt en gaat dus van hoog naar 
laag  

 

Les 5 - Werkwoordsvervoeging, 

persoonlijke en bezittelijke 
voornaamwoorden. 

Wie nog altijd nachtmerries heeft over de 
lessen Latijn, Frans of een andere taal 
waarbij werkwoorden vervoegd worden, 
kan in het Chinees opgelucht ademhalen. 
Werkwoorden wordt niet vervoegd! Welke 
persoon je er ook voor plaatst, de vorm 
blijft altijd hetzelfde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

... je een chinees rijbewijs nodig hebt om met 
de wagen in China te rijden? 
De Chinese verkeersborden zijn in het chinees, 
de politie spreekt chinees. De verkeersregels 
zijn zowat identiek als België en Nederland : 
men rijdt aan de rechterzijde van de weg, er 
zijn verkeerslichten in China. Niettegenstaande 
kan het verkeer een chaotische indruk nalaten 
bij buitenlanders. Je hebt inderdaad een 
chinees rijbewijs nodig, en daarvoor moet je 
een rijexamen afleggen in China. 
Praktijkexamen is niet zo moeilijk als u reeds 
een rijbewijs heeft, maar het theoretisch 
examen is wat moeilijker, voornamelijk als u 
geen chinees spreekt en schrijft. In dat geval 
kan u een Chinese persoon het examen in uw 
plaats laten afleggen. 



Even op een rij: 
“zijn” = “sje” waarbij “e” dof klinkt zoals in 
de lidwoorden “de” en “het” 

“ik” = “wo” 
“jij” = “nie” 
“hij” of “zij” = “tha” 
“wij” = “wo men” 
“jullie” = “nie men” 
“zij” = “tha men” 

Merk op dat de meervoudsvormen “wij”, 
“jullie” en “zij” net hetzelfde zijn als 
respectievelijk “ik”, “jij” en “hij”, alleen 
wordt het woordje “men” er aan 
toegevoegd, wat dus aangeeft dat het gaat 
om een meervoudsvorm.  

Als je het werkwoord vervoegt, zie je dat de 
vorm hetzelfde blijft: 
“ik ben” = “wo sje” 
“jij bent” = “nie sje” 
“hij is” = “tha sje” 
“wij zijn” = “wo men sje” 
“jullie zijn” = “nie men sje” 
“zij zijn” = “tha men sje” 

Nog handig in het Chinees is dat de 
bezittelijke voornaamwoorden net 
hetzelfde zijn als de persoonlijke 
voornaamwoorden. Of je dus zegt “ik” of 
“mijn”, de vorm blijft hetzelfde. 

Dat wordt dan: 
“mijn” = “wo” 
“jouw” = “nie” 
“zijn” of “haar” = “tha” 
“ons” = “wo men” 
“jullie” = “nie men” 
“hun” = “tha men” 

“mijn papa” wordt dus “wo pa paa”. Soms 
wordt na het bezittelijk voornaamwoord 
nog het woordje “de” toegevoegd.  

Meestal gebeurt dat als je objecten wil 
aanduiden. Bv. “mijn boek”, “jouw kleren”, 
“hun huis”,… 

   

 

 

 

 

 

 

Les 6 - Het werkwoord “willen” en het 

stellen van vragen. 

“jauw” = “willen 
wo jauw = ik wil 
nie jauw = jij wil 
tha jauw = hij wil 
wo men jauw = wij willen 
nie men jauw = jullie willen 
tha men jauw = zij willen 

Het stellen van een vraag in het Chinees doe 
je door op het einde van de zin het 
vraagpartikel “ma” te plaatsen. Als je 
bijvoorbeeld cola wil, dan wordt dat “wo 
jauw kele ma”. 

“Kele” = cola, waarbij “e” telkens dof wordt 
uitgesproken zoals in de lidwoorden “de” en 
“het”. 

“Khafé” = koffie, waarbij je “k” een beetje 
aspireert. 

“Thang” = soep OF suiker!! Beide 
betekenissen zijn mogelijk afhankelijk van 
de toon die je gebruikt! 

- Thang op een hoge toon (eerste toon) 
betekent soep. 
- Thang op een stijgende toon (tweede 
toon) betekent suiker. 

“Hampauw” = hamburger 

Enkele voorbeelden: 
- “nie jauw khafé ma” = Wil jij koffie? 
- “nie jauw khafé” = Jij wil koffie 
- “tha men jauw hampauw ma” = Willen zij 
een hamburger? 
- “tha men jauw hampauw” = Zij willen een 
hamburger 

Wist je dat? 

... het gemiddeld trouwfeest in China slechts 3 
uur duurt ? 
Het is de gewoonte in China om familie en 
vrienden uit te nodigen voor een schitterend  
maaltijd. Je moet wel vlug eten, want na 3 uur is 
het afgelopen. Ze beginnen met het aansnijden 
van de cake en dan kan je beginnen met het 
hoofdgerecht, of onmiddellijk met de cake... Kort 
maar krachtig! 



Les 7 -  Hoe stel je je voor in het Chinees 

en hoe neem je afscheid. 

1) Jezelf voorstellen 

Wie al een paar films van James Bond 
gezien heeft, zal weinig of geen problemen 
hebben om zich voor te stellen in het 
Chinees. Net als James Bond zeggen de 
Chinezen eerst de familienaam en herhalen  
ze nadien de volledige naam, met dit 
verschil dat ze in het tweede deel eerst de 
familienaam zeggen en dan pas de 
voornaam.  

Een vergelijking: 
“My name is Bond, James Bond” 
“Nie sieng Bond, tsjauw Bond James” 

Chinezen kunnen je ook vragen hoe je heet. 
Dan zeggen ze “nie sieng sjang?” Letterlijk 
vertaald is dat dus “Hoe heet jij?” 

“Nie sieng” = “ik heet” Je gebruikt de vierde 
toon, dat wil zeggen een dalende intonatie. 
“Nie” betekent eigenlijk “jij” (tweede 
persoon enkelvoud), maar in deze vorm 
krijgt het de betekenis van “ik”.  
“Tsjauw” = “genaamd”. “Tsjauw” spreek je 
uit zoals het Italiaanse “ciao”.  

2) Afscheid nemen 

Als je in het Chinees afscheid wil nemen, 
dan zeg je “dzai dzjen”. De “zj” in “dzjen” 
klinkt als “ch” in “choco”.  
“dzai” betekent letterlijk vertaald 
“opnieuw”. Eigenlijk zeg je dus “tot een 
volgende keer” of “tot we elkaar opnieuw 
ontmoeten”.  

  

 

 

Les 8 - Titels van mensen, de bezitsvorm 

en hoeveelheden 

1) Titels van mensen 

In het Chinees spreken ze mensen meestal 
aan met de achternaam en de functie die ze 
hebben en niet met voor- en achternaam, 
zoals bij ons. Uit de aanspreking kan je dus 
opmaken welke functie iemand heeft.  

Enkele voorbeelden: 
- Seeuws lauw sje = leraar Seeuws 
- Phil ie sjang = dokter Phil 
- Geens dzjie dzje = journalist Geens  

Letterlijk vertaald betekent “lauw” oud en 
“sje” meester. Voeg je dat samen, dan krijg 
je “oude meester”, wat voor Chinezen 
hetzelfde is als “leraar”.  

2) De bezitsvorm 

Bezittelijke voornaamwoorden en 
persoonlijke voornaamwoorden zijn in het 
Chinees nagenoeg hetzelfde. Je gebruikt 
bijvoorbeeld zowel voor “ik” als “mijn” het 
woord “wo”. Om extra te benadrukken dat 
het over de bezitsvorm gaat, wordt het 
partikel “de” toegevoegd.  

Enkele voorbeelden: 
- wo sje Peter = Ik ben Peter 
- wo de lauwsje = Mijn leraar 
- wo de lauwsje sje Wim = Mijn leraar is 
Wim 
- wo de lauwsje sje Wim ma = Is Wim mijn 
leraar? Louter door op het einde het 
partikel “ma” toe te voegen, maak je er een 
vraag van.  

3) Hoeveelheden 

Afhankelijk van wat je wil aanduiden, 
gebruik je andere woorden. Het maakt dus 
een verschil of je een hoeveelheid wil 
aanduiden bij personen of bij voorwerpen.  

Bijvoorbeeld: 
- eur ge iesjang = 2 dokters “g” in “ge” 
spreek je uit op de Franse wijze zoals in 
“gâteau”.  

    



Les 9 - Gelukkig Nieuwjaar! 

Ook in China wensen mensen elkaar een 
gelukkig nieuwjaar. Alleen gebeurt dat bij 
hen niet op 1 januari, maar eind januari. De 
exacte datum varieert elk jaar. Ze 
berekenen dat op basis van de stand van de 
sterren. Dit jaar vieren ze nieuwjaar op 29 
januari. Dan start voor hen het jaar van de 
hond.  

Hoe zeg je “Gelukkig Nieuwjaar” in het 
Chinees? 
Sien njen hauw = een goed jaar, waarbij “h” 
een beetje tussen “g” en “h” ligt.  
Sien njen hauw kgoewai le = gelukkig 
nieuwjaar, waarbij je “kgoewai” aspireert 
zoals in het Engelse woord “cat” en “le” 
uitspreekt zoals het Franse lidwoord. 
“Sien” betekent “goed” en “njen” betekent 
“jaar”.  

 

Hoe zeg je je leeftijd in het Chinees? 
“njen” gebruik je alleen als je een 
kalenderjaar wil aanduiden, bv. het jaar 
1998. Als het gaat over je leeftijd in de 
betekenis van “ik ben 30 jaar”, dan gebruik 
je een ander woord: “tswè”. 
Net zoals in het Frans zegt men niet “ik BEN 
30 jaar”, maar wel “ik HEB 30 jaar”: “j’ai 
trente ans”.  

Een voorbeeld: 
Wo jauw sensje tswè = Ik heb 30 jaar 
waarbij “wo” ik betekent, “jauw” heb, 
“sensje” 30 en “tswè” jaar.  
Wil je ook een dag of een maand 
vermelden, dan gebruik je: 
Joewè = maand, waarbij je de laatste “è” 
uitspreekt zoals in “bel”.  
Re = dag waarbij je “r” uitspreekt zoals in 
het Engels, bv. zoals in “rain”.  

Les 10 - Beroepen 

Goeng run = arbeider. “g” spreek je uit zoals 
in het Franse “gâteau”. “Run” kwamen we 
al tegen in onze tweede les Chinees toen we 
het hadden over de inwoners van 
verschillende landen. “Run” kan je vertalen 
als “mens” 

Tcheng run = handelaar 

Mai dzje = verkoper waarbij “dzje” verwijst 
naar “persoon”. In dit geval dus een 
persoon die verkoopt. 

Dzjie dzje = journalist. Dit woord kwam 
eerder al ter sprake.  

Mie sjoe = bediende.  

Tie-ennauw tswaan tsjie-je = informaticus 
waarbij je “je” uitspreekt als onze je. “Tie-
ennauw” betekent letterlijk vertaald 
“elektrische hersenen” en vrij vertaald 
“computer”, “tswaan tsjie-je” betekent 
“specialist”. Een informaticus is dus een 
specialist in elektrische hersenen.  

Luu sje = advokaat, wat je makkelijk kan 
onthouden als je denkt aan een “louche” 
beroep… 

Niet alleen de woorden op zich, maar ook 
de toon die je gebruikt, is in het Chinees 
heel belangrijk. Zo start je “mie sjoe” en 
“dzjie dzje” met de vierde of dalende toon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

... de chinezen noedels of rijst eten als ontbijt ? 
Chinezen zijn dol op rijst en dol op noedels. Ze 
eten het zo graag, dat hun ontbijt bestaat uit rijst of 
noedels. Chinezen eten zelden of geen brood, noch 
aardappelen. Aap, slang, schildpad, rat, 
kippenpoten, varkenssnuiten en -oren, hond, kat ; 
je kan het zo gek niet noemen, maar de chinezen 
eten werkelijk alles. Deze gerechten eten ze niet 
als ontbijt, maar eerder als avondmaal of als snack. 

 



Les 11 - Werkwoorden 

Gwaan jeeng, gwaan jeeng = welkom. “g” 
spreek je uit zoals in het Franse “gâteau”. 
De Chinezen hebben de gewoonte het 2 
keer te zeggen.  

Sjie-è sjè = dank u 

Goeng Zwo = werken (lijkt op arbeider = 
Goeng run) 
Tsuu = gaan naar  
Tsweisie = studeren 
Sje = zijn (“e” spreek je dof uit zoals in het 
lidwoord “de”) 
Jauw = willen 

In het Chinees worden werkwoorden niet 
vervoegd, dat hebben we eerder al geleerd. 
Je kan ze dus gewoon in zinnen plaatsen 
zonder iets aan de vorm te veranderen. 

Zo kunnen we zinnen maken: 
Wo goeng zwo = ik werk 
Wo de goeng zwo = mijn werk 
Wo tsuu wo de goeng zwo = ik ga naar mijn 
werk. 
Wo tsweisie hanju = ik studeer Chinees. 
“Han ju” betekent “Chinees 

Wo sje tswei-sje = ik ben student. “tswei-
sje” betekent student. Het lijkt op het 
werkwoord voor studeren: “tsweisie”. 

Wo is het persoonlijke voornaamwoord “ik”, 
maar als je “de” toevoegt, krijgt het de 
betekenis van het bezittelijk adjectief 
“mijn”.  

 

 

 

 

 

 

 

Les 12 -  Beleefdheidsuitdrukkingen in 

conversaties  

Als een Chinees je iets wil vragen, vraag hij 
eerst of hij je een vraag mag stellen: 
Tchieng Wen: Mag ik je iets vragen? De “e” 
in “wen” spreek je dof uit zoals in het 
lidwoord “het”. “Tchieng” betekent letterlijk 
“alstublief” en “wen” betekent “vragen”.  

Mogelijke antwoorden op vragen zijn: 
Poe Dzje tauw: Ik weet het niet. De “e” in 
“dzje” spreek je opnieuw dof uit. 
Mei gwènsie: Het is niet erg. De “g” spreek 
je uit zoals in het Franse “gâteau”. 
Ksjie-e-sjè: dank u. De “e” in het midden is 
opnieuw dof.  
Poejong sjè: geen dank. 

  

Les 14 - Sporten 

Dzoe – tsjoe = voetballen. “Dzoe” betekent 
letterlijk “voet”, “tsjoe” “bal”.  

Wang – tsjoe = tennissen. “Wang” betekent 
letterlijk “net”, “tsjoe” “bal”. 

Toe-poo = gokken. 

Ping-Pang-tsjoe = tafeltennis. Wonderwel is 
het niet “ping-pong” zoals bij ons. “Tsjoe” 
staat opnieuw voor “bal”.  

Tsie dze-tsing-tsje = fiets. “Tsie dze-tsing-
tsje” betekent “gaan fietsen”. Je moet “e” in 
“dze” en “tsje” dof uitspreken zoals in “het”.  

Jouw-joeng = zwemmen 

Inthe-wang = internet en daar hoor je ook 
“wang” in dat “net” betekent. De “e” in 
“inthe” spreek je opnieuw dof uit.  

 

 

 

 

 

Wist je dat? 

... Chinese koppels slechts 1 kind mogen 
hebben ? 
Ten tijde van Mao werden de Chinese vrouwen 
gemotiveerd om zoveel mogelijk kinderen te 
baren. In september 2002 werd de 
geboortebeperking in China ingevoerd. Sinds 
dan mogen Chinese koppels slechts 1 kind ter 
wereld brengen. Indien een koppel een tweede 
of derde kind ter wereld brengt, worden ze 
beboet. Deze boete kan oplopen tot 8 maal het 
jaarloon van het koppel. Vele Chinese koppels 
willen dat hun enig kind een jongen is 



 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welke knieen herken je ? 
Hoe goed ken je je collega dansers ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

toch eventjes terugblikken naar het voorbije 
jaar. 

Na een geslaagde reis naar Polen zijn we in 
september terug gestart met een nieuw 
werkjaar en inderdaad ook met 
nieuwkomers. 
Het is niet altijd even gemakkelijk om als 
nieuwkomer je in de groep te gooien maar 
het is hun blijkbaar gelukt. Ze horen er echt 
bij. 

Na enkele bootoptredens, het oefenweekend 
en ons festivaloptreden in Schoten, dat zeer 
gewaardeerd werd, starten we het nieuwe 
werkjaar met een buitenlandse reis: China. 

We nemen deel aan twee festivals met korte 
en langere optredens, een parade met 
optredens ,en bezoeken aan verschillende 
toeristische plaatsen.  
Het zijn geen festivals die we kennen als 
traditionele folklorefestivals met vaste podia, 
verbroederingen,enz…. We zullen het over 
ons moeten laten komen en we maken daar 
het beste van. We zijn goed voorbereid. 

Een gans jaar hebben we gewerkt om het 
bestaande repertorium te onderhouden, 
beter te kennen en om aan iedereen aan te 
leren. En we denken dat we daar deels in zijn 
gelukt. 
De ene is al wat gemakkelijker dan de andere 
wat betreft onthouden van dansen, passen, 
houdingen, de naam van de dansen. 

We zijn lang onderweg , vluchten, wachten, 
treinen, wachten voor optredens. Maar met 
een positieve ingesteldheid kan dat alleen 
maar lukken, en zelfs heel leuk worden. 

Voor de optredens rekenen we op jullie 
beleving, houdingen, afwerkingen, 
kledijverzorging, orde en netheid. Laat zien 
dat je graag danst en dat je ervan geniet. 

Het zal voor de Chinezen een plezante 
ervaring zijn maar ook voor ons. 

TC 

 



 

 

 

De organisatie van de festivals verwent 
ons af en toe met wat cultuur. Met dank 
aan het internet kan ik alvast een tipje 
van de sluier oplichten van wat we 
allemaal te zien gaan krijgen tussen de 
optredens en het harde werk door.  

 
 
Culuur in Shanghai: 

 Shanghai museum 
In centrum van Shanghai aan  People's 
Square ligt het  Shanghai Museum. Dit grote 
museum is een weerspiegeling van oude 
Chinese kunst, wijsheid en filosofie. Niet 
alleen de binnenkant met zijn collectie zorgt 
hiervoor, maar ook de buitenkant draagt 
zijn steentje bij. De ronde bovenverdieping 
bovenop de  vierkante basis symboliseert de 
oude gedachte dat de hemel rond was en 
de aarde vierkant. 

Het museum heft in totaal elf galerijen en 3 
expositie ruimtes. De elf galerijen tonen 
onder andere bronzen en keramische 
voorwerpen, schilderijen, kalligrafie, oude 
munten, zegels ,..  Kortom  voor elk wat 

wils!  

 

 

 

Jaden Boeddha tempel 
Er was eens een monnik, Huigen genaamd. 
In 1882 kwam hij na een pelgrimstocht 
vanuit Burma (een buurland van China) aan 
in China. Bij zijn bagage zaten twee 
Boeddha-figuren. Eén die zit en een ander 
die ligt. De zittende Boeddha is de 
naamgever van de tempel. Hij is 1000 kilo 
zwaar, 1,90 meter hoog, uit wit jade 
gehouwen en met edelstenen ingelegd. De 
slapende Boeddha symboliseert de 
toetreding tot het Nirvana. De tempel werd 
in 1918 gebouwd om plaats te bieden aan 
deze twee legendarische jaden boeddha’s.  

Zijn mosterdgele buitenmuren gaan schuil 
achter bamboe, toeristen en gelovigen. De 
laatsten dragen bundeltjes brandende 
wierookstokjes en buigen voor de Hal van 
Hemelse Koningen, een grote ruimte met 
daarin overweldigende beelden van diverse 
gouden, bebaarde arhats die boven de 
bezoekers uittorenen. Arhats zijn gelovigen 

die reeds het Nirvana behaald hebben. Hun  

geest is bevrijd van de drie vergiften van 
begeerte, boosheid en ignorantie. 

Voorbij de Hal van de Hemelse Koningen 
aan de achterzijde van de tempel is de 
Kamer van de Abt, waar  de jaden 
Boeddhabeelden op u staan te wachten. 

 

Dwars over de binnenplaats achter de 
toegang tot de Kamer van de Abt loopt een 
gang die bezoekers naar een schitterende 
traditionele Chinese theewinkel voert. Hier 
kan je diverse soorten thee proeven die 
voor alles, van hoofdpijn tot oprispingen,  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Nirwana
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drie_vergiften


 

 

 

een remedie kunnen bieden. Dat gaat 
gepaard met een beleefd verkooppraatje, 
maar al de opbrengsten gaan naar de 
tempel.  

De tempel in is 1979 gerenoveerd en wordt 
bewoond door monniken, die zorg dragen 
voor zowel de religieuze als de toeristische 
aangelegenheden. 

 

Oriental Pearl Tower 

De Oriental Pearl Tower of de Pareltoren 
van het Oosten is een televisietoren aan de 
oever van de Huangpu Jiang. De bouw van 
de toren begon in 1991 en was voltooid in 
1995. Het is de hoogste toren in de 
Volksrepubliek China met 468m lengte. 

Er zijn drie observatieniveaus in de toren, de 
hoogste (Space Module) is te vinden op 350 
m. De lagere zijn te vinden op 263 m 
(Sightseeing Floor) en op 90 m (Space City). 
In de bol waar de Sightseeing Floor zich 
bevindt is ook een ronddraaiend restaurant 
opgenomen op 267 m hoogte. Verder zijn er 
regelmatig tentoonstellingen, is er een  

 

 

 

winkelcentra en zijn er restaurants te 
vinden. Tussen de twee bollen bevindt zich 
het "Space Hotel". 

Het ontwerp van het gebouw is gebaseerd 
op een vers uit het gedicht Pipa-spel, van de  

Chinese dichter Bai Juyi, dat de wonderlijk 
sprankelende muziek van het Chinese pipa 
tokkelinstrument beschrijft. Het is alsof 
parels, met name de bollen in de toren,  
vanuit de hemel neerpingelen op een jaden 
plaat,  voorgesteld door het oppervlak van 
de Huangpu Jiang rivier. 

Van ver gezien lijken de Yangpu en Nanpu 
bruggen op twee Chinese draken die zich 
met de parels van de Oriental Pearl 
vermaken. 

 

Chenghuangmiao 
Vele ommuurde steden in het oude China 
hadden binnen hun muren een tempel 
gewijd aan één of meer goden die de stad 
beschermden. Het oude Shanghai had ook 
zo een tempel. Door de jaren heen is de 
functie van dit gebouw een paar keer 
verandert. Tijdens de culturele revolutie, 
werd de tempel gesloten en voor andere 
doeleinden gebruikt. Voor vele jaren, werd 
de centrale hal gebruikt als een sieraden 
winkel. Op de dag van vandaag is zijn 
functie terug in ere hersteld.   

De Chenghuangtempel van Shanghai of de 
‘City God Temple’ is een taoïstische tempel 
die gewijd is aan de taoïstische god 
Chenghuang. De tempel heeft een 
oppervlakte van maar liefst meer dan 
10.000 vierkante meter. Er zijn twee 
beroemde tuinen binnen de tempel - West 
tuin (Yu garden) en de Oost-tuin. 
Chenghuang is de god van deze wijk van 
Shanghai. In de tempel worden drie 
verschillende Chenghuangs vereerd. De drie 

zijn Huo Guang (霍光), Qin Yubo (秦裕伯) 

en Chen Huacheng (陈化成). Huo Guang (? - 
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68 v.Chr.) is de oudste en was een 
beroemde kanselier. Hij wordt herinnerd 
vereerd voor zijn rol in de onttroning van 
een jonge keizer.  De jongste, Chen 
Huacheng (1776–1842), stierf dapper door 
Shanghai te verdedigen tijdens de eerste 
Opiumoorlog.  

In de volksmond krijg deze tempel vaak de 
naam de “Old City God Temple". Tijdens de 
tweede Sino-Japanse oorlog, werd de oude 
stad bezet door Japan. De tempel, en zijn 
vele winkels daarrond,  was afgesloten voor 
zijn volk. Lokale kooplieden bouwde een 
nieuwe tempel en aangesloten marktplaats 
in de buurt van wat vandaag Yan'an Road en 
Jinling Roadis. Dit werd de  "New City God 
Temple". Na het einde van de Tweede 
Wereldoorlog herwon de “Old City God 
Temple" zijn populariteit ten nadele van de 
“New City God Temple”. De nieuwe tempel 
en de markten werden gesloopt in 1972. 
Echter, de "New City God Temple" blijft in 
gebruik en verwijst naar de plaats rond de 
site van die tempel. 

Rond de tempel vind je meer dan honderd 
winkels terug in gebouwen van bijna een 
eeuw oud. Shanghai Huang Miao is een zeer 
beroemde weg waar je alle soorten voedsel 
kan kopen. Er zijn ook veel bekende lokale 
drankjes beschikbaar. Zowel inwoners van 
Shanghai als toeristen komen massaal naar 
deze straat om te proeven van onder 
andere de dim som in Lubolang Cafe, de 
Chinese groente gekookt in Songyuelou,en 
het Babao rijst banket in Songyuelou.  

Naast de tempel staat het beroemde 
Theepaviljoen van Shanghai. 

Cultuur in Luoyang: 
Er staan hier meer culturele activiteiten 
in dan dat je kan terugvinden in de 
planning die het bestuur heeft gekregen. 
Dit zijn alle trekpleisters die ergens op 
het internet gelinkt zijn met de planning 
van het festival. Na onze trip met de 
nachttrein hebben we (voorlopig nog) 
een vrije dag en misschien kan je eens 

een kijkje gaan nemen bij één van deze 
trekpleisters.  

Shaolin Tempel 
De Shaolintempels zijn een groep Chinese 
boeddhistische tempels. Ze zijn beroemd 
vanwege hun geschiedenins  met de 
gevechtskunsten. De oorspronkelijke 
Shaolintempel werd gebouwd in het jaar 
495 en ligt op de flanken van de berg 
Songshan. Het staat op de lijst van  
UNESCO’s werelderfgoed. 

 

Voordat je de Hall of Heavenly Kings kan je 
betreden, moet je voorbij twee 
boedhistische krijgers die de hal bewaken. 
In  de hal zelf kom je vier koningen tegen 
die de bevolking in het oog houdt en helpt 
bij tegenslagen.   

Vervolgens kom je in de Mahavira Hall. Aan 
de oost- en zuidkant staan 18 arhats. Een 
arhat heeft het Nirvana behaald; zijn geest 
is bevrijd van de drie vergiften van 
begeerte, boosheid en ignorantie. De 
boeddha’s in het midden, Oosten en 
Westen zijn respectievelijk Sakyamuni 
Buddha,  Pharmacist Buddha en Amitabha 
Buddha. Beelden van Kingnaro (de stichter 
van de Shaolin strekking) en Dharma (de 
stichter van het Chinese Zen Boedhisme) 
staan naast de drie Boedhha’s. Op de grond 
zie je kleine putjes van ongeveer 20 cm 
diep. Men zegt dat dit de voetafdrukken zijn 
van de monikken tijdens het oefenen van de 
gevechtskunsten.  

Buiten de tempel ligt de  Dharma grot. In 
deze grot heeft Dharma 9 jaar lang 
gemediteerd totdat hij een onsterfelijke 
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spirituele status kreeg en het Boedhistische 
Zen oprichtte.  

De Shaolin Temple Wushu (gevechtskunst) 
Training Centrum vind je hier ook terug. 
Shaolin monniken beoefenen al 1500 jaar 
de gevechtskunst. Het is gestart door 
Dharma die dacht dat de gevechtskunst 
noodzakelijk was voor de spirituele 
gezondheid van de monikken. Daarenboven 
konden ze zich nu beter beschermen tijdens 
de vele roofovervallen tijdens hun tochten. 

 

Longmen grotten 
Deze 2100 grotten bestaan reeds 1400 jaar 
en bevatten tienduizenden beelden van 
Boedha. Dit grotten complex behoort tot de 
drie grootste grotten complexen in China. 
De eerste grotten zijn gemaakt in  493 en de 
bouw heeft 400 jaren in beslag genomen.  
 
De Fengxian Tempel is de grootste grot in 
de Longmen Tempel. Hij is 36 meter breed 
en 41 meter lang. Het meest 
impressionante beeld is dat van Vairocana 
Buddha met gekruiste benen en een lotus 
kroon. Het is 17.14 meter hoog.  

De Wanfo Grot, afgewerkt in 680, heeft zijn 
naam te wijten aan de 15.000 kleine 
beelden van Boeddha gebeiteld in de 
zuidelijke en noordelijke muren van de grot. 
De belangrijkste Boeddha Amida zit op de 
lotus troon, met een samengesteld en 
plechtige gezicht.  

Daarnaast zijn er levensechte reliëfs van 
mooie en charmante zangers en dansers op 

de muur. De zangers zijn vergezeld van 
verschillende soorten instrumenten en de 
dansers dansen licht en sierlijk op de 
muziek. Het hele model in de grot heeft een 
levendige en vrolijke sfeer gecreëerd. 

De Guyang Grot is de oudste. Er zijn drie 
niveaus van niches op de noordelijke en de 
zuidelijke muur van de grot, waarin 
honderden beelden zijn, en de meeste van 
de beelden zijn gegraveerd met de namen 
van de kunstenaars, de data en de redenen 
voor snijwerk hen. Een standbeeld van 
Sakyamuni is gelegen in het midden met 
een hoogte van 7.82 meter. Negentien van 
de twintig meest beroemde kalligrafieën 
worden aangetroffen in de Guyang grot.  

 
 

guan li temple 
De Guan li tempel werd gebouwd in 1596 
en is vernoemd naar een beroemde held in 
de Chinese geschiedenis Guan Yu. Het hoofd 
van Guan Yu is ligt begraven in deze tempel.  
Wie is nu Guan Yu? 

Hij is een held in de Chinese geschiedenis en 
is de enige persoon die gerespecteerd werd 
door Hindu, boeddhisten en taoïstes 
tegelijkertijd.  Guan Yu was een generaal 
van het Koninkrijk Shu gedurende de drie 
koninkrijken-periode. Nadat hij werd 
vermoord door mensen van het Koninkrijk 
Wu, was zijn hoofd verzonden aan Cao Cao, 
de heerser van een vijandig koninkrijk, om 
de schuld in zijn schoenen te schuiven.  
Echter, Cao Cao had de list door. Vanwege  
zijn  groot respect voor Guan Yu heeft  Cao 



Cao Guan Yu's lichaam gesneden uit hout  
en het hoofd samen met het houten 
lichaam met grote eer buiten de poort van 
het zuiden van Luoyang stad begraven.  

 

Royal prime ministers palace 
Royal Prime Minister’s Palace was de 
residentie van de prominente Minister-
president Chen Jingting, die de Koninklijke 
leraar van keizer Kangxi was. Mr. Chen was 
ook een beroemde staatsman en schrijver, 
idealist, filosoof, dichter, en diende als de 
hoofdredacteur van het beroemde Zidian 
Kangxi-woordenboek.  
Keizer Kangxi gaf dit paleis aan Chen 
Jingting om zijn waardering te tonen zijn 
aan zijn leraar. Het complex biedt nu een 
groot aantal Chen Jingting postuum werken 
en de keizer handschriften.  
 

Dit paleis werd omringd door een muur van 
1700 meter lang en 12 meter hoog, en 
ontworpen en gebouwd voor een sterke 
verdediging van binnen en buiten. Het heet 
ook Turtle stad (wat betekent voor altijd 
sterk), omdat het vanaf de bovenkant eruit 
ziet als een schildpad. 

Premier Royal Palace is nu opengesteld voor 
het publiek en trekt vele bezoekers aan  van 
over de hele wereld. Van tijd tot tijd zijn er 
optredens in traditionele stijl met acteurs 
verkleed met Qing-dynastie outfits. Deze 
voorstellingen laat het publiek kennismaken 
met het leven in het paleis 500 jaar geleden. 

Great dragon valley of Longtan 
Valley 
Henan, gelegen in het centrale deel van 
China, is een van de geboorteplaatsen van 
de Chinese beschaving, en bleef China's 
culturele, economische en politieke 
centrum tijdens haar eerste jaren van de 
geschiedenis. 
 

De schilderachtige plek van Longtan Valley 
(of Dragon Lake Valley) is gelegen in het 
noorden van Xin'an county van Luoyang 
stad, 60 kilometer aan Luoyang en 180 
kilometer aan Zhengzhou. Het is een U-
vormige vallei gevormd door een streep van 
paars rood kwarts zandsteen onder invloed 
van stromend water. 

Longtan Valley is een geïntegreerd 
onderdeel en de toeristische trekpleister 
van Daimei Mountain World Geopark. Het 
geniet van goede namen zoals "The No.1 
Valley of Narrow Gorges in China", "Natural 
Museum of Paleooceanography", "Superb 
Landscape of Gorges" en "Art Gallery of the 
Yellow River Landscape, enz. 
De vallei strekt zich uit over 12 kilometer, 
met nauwe kloven en ravijnen.  De vallei is 
gehuld met roze wolken en bedekt met 
bergstromen.. Groene planten tegen de 
achtergrond van rode rotsen, steile kliffen, 
valleien door water uitgesneden, water dat 
naar boven lijkt te stromen, reuzen 
vingerafdrukken, al deze wonderen van de 
vallei  maken je één voor één  sprakeloos. 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
Op de 15 de dag van de achtste maand van 
de chinese kalender vieren de Chinezen 
traditioneel het Midherfstfestival. Wij zijn 
op deze dag ook op Chinees grondgebied 
dus alle redenen om mee te doen met dit 
traditionele feest.  Voorlopig is 19 
september nog een vrije dag in onze drukke 
festival  agenda. 

Tijdens het Midherfstfestival worden vele 
lampionnen opgehangen. De bevolking 
brandt wierook voor de maangodin Chang'e 
en  kijkt naar de volle maan. 
Midherfstbomen worden geplant en de 
alomgekende draken dansen worden 
uitgevoerd.  Een laatste speciale 
aangelegenheid is het maken en eten van 
maancake.  

Maancake heeft niet toevallig een ronde 
vorm. Uiteraard, de maan is rond, maar er 
zit nog een diepere betekenis achter. In de 
Chinese cultuur symboliseert een ronde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

vorm volledigheid en eenheid. Wie samen 
met zijn familie maancake verorbert viert de 
samenhorigheid van de familie. Het zou tof 
zijn dat we ook met Gelmel op deze dag een 
maancake kunnen delen als teken van een 
toffe bende dansers, muzikanten en 
vendeliers. Wie doet er mee? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het recept voor een traditionele Chinese 
maancake staat hieronder voor de 
geïnteresseerden. 

Eet smakelijk! 

 

 

 

  

Maancake korst: 

 250 gram gouden siroop 

 90 gram pinda olie 

 1 theelepel alkaline water (basisch water) 

 ½ theelepel bakpoeder 

 300 gram bloem 

 2 grote eieren 

 1 eetlepel wate 

 1 theelepel donkere soyasaus 
 
Meng de siroop, olie en alkaline water. Voeg de bloem en 
bakpoeder toe. Meng het goed en laat het 2 uren staan.Verdeel 
het deeg in stukken van ongeveer 40 gram (afhankelijk van de 
grootte van de mal).  

Maak balletjes van de stukken deeg en rol ze uit tot platte 
schijven.Vul de deegschijven met ongeveer 90 gram 
vulling.Sprenkel een beetje bloem in de mal, zodat de cake er 
makkelijk uit kan. Druk de cake in de mal en sla het er uit.Verhit 
de oven voor op 190 graden en bak de cakes 25 minuten in de 
oven. Klop in de tussentijd de eieren, het water en de soyasaus 
samen en smeer het na 10 minuten over de cakes voor een 
bruine kleur. Indien nodig herhalen. 

Haal de cakes wanneer ze goud bruin zijn uit de oven en laat ze 
afkoelen op kamertemperatuur. Bewaar ze tenminste 3 dagen 
lang op kamertemperatuur voor een betere textuur. 

Lotuspasta vulling (minimaal een dag van te voren): 

 500 gram lotus zaden 

 1½ eetlepel alkaline water 

 340 ml pinda olie 

 450 gram suiker 

 1 eetlepel maltose 

 1 eetlepel gekookte kleefrijst meel 
Voeg het alkaline water toe aan de lotus zaden. Meng het 
goed en laat het 20 minuten staan. Giet vervolgens kokend 
water over de zaden heen en dek het een half uur af. 
Verwijder de schil van de zaden. 
Kook de zaden tot ze zacht zijn. Zet ze in een blender met wat 
water en maak het tot een dikke pasta. 
 
Verhit een wok. Doe een kwart van de olie en een kwart van 
het suiker in de wok. Wanneer het suiker lichtbruin wordt, 
plaats de lotus pasta in de wok met het overige suiker. Roer 
het constant totdat de pasta qua consistentie glad en dik is. 
Meng de rest van de olie er geleidelijk in. Blijf roeren totdat 
de pasta dik is. Meng de maltose er vervolgens in en roer het 
goed. 
 
Zeef het kleefrijst meel er doorheen voor een dikkere en 
stevigere consistentie van de pasta. Laat het een nacht staan 
voor gebruik. 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Chang%27e


 

Op het einde van onze reis verblijven we 
nog enkele dagen in Beijing, de hoofdstad 
van China. Spijtig genoeg zullen we niet 
genoeg tijd hebben om alle 
bezienswaardigheden te bezoeken, enkele 
dagen aan shoppen te besteden, het 
olympisch dorp te bekijken ... 

Hieronder vinden jullie een aantal van de 
belangrijkste zaken die je in Beijing kan 
bezoeken.  

Het Plein van de Hemelse 
Vrede 
Chinees: 天安门广场 / Tiān’ānmén 

Guǎngchǎng   Engels: Tiananmen Square 

Het Plein van de Hemelse Vrede is één van de 
bekendste plaatsen van Beijing. Iedere Chinees 
kent het portret van de communistische leider 
Mao Zedong, uitkijkend op zijn eigen 
mausoleum op het grootste plein ter wereld. In 
het verleden was het onderdeel van de vele 
poorten naar de Verboden Stad, maar vandaag 
de dag is het omgeven door kolossale 
bouwwerken die de communisten hier een halve 
eeuw geleden hebben laten neerzetten. Buiten 
China is het plein vooral bekend als strijdtoneel 
van politieke opstanden in de vorige eeuw. 

 

Oriëntatie 

Hieronder een plattegrond van het Plein van de 
Hemelse Vrede en de directe omgeving. Alle op 

deze pagina besproken attracties zijn op de 
kaart aangegeven. 

 

 Metrostation Tiananmen East  

 Metrostation Tiananmen West  

 Metrostation Qianmen  

 A  Poort van de Hemelse Vrede  

 B  Chang’an Boulevard  

 C  Monument voor de Helden van het 

Volk  

 D  Grote Hal van het Volk  

 E  Chinees Nationaal Museum  

 F  Oude treinstation van Beijing  

 G  Poort van de Eerste Zon  

 H  Mausoleum van Mao Zedong  

 I   Vlagceremonie  

Openingstijden 

Het Plein van de Hemelse Vrede is van 4:00 
tot 23:00 toegankelijk. Het mausoleum van 
Mao, gelegen midden op het plein, is dinsdag 
tot en met zondag van 8:30 tot 12:00 
geopend. Op 9 september, de dag van Mao’s 
overlijden en op 16 december, zijn 
geboortedag, is het geopend is van 8:00 tot 
12:00 en van 14;00 tot 16:00. De Poort van de 
Hemelse Vrede aan het noordelijke uiteinde is 
dagelijks geopend van 8:30 tot 17:30. 

 

http://www.bezoekbeijing.nl/bezienswaardigheden/de-verboden-stad/


Toegangsprijzen 

Het Plein van de Hemelse Vrede en het 
mausoleum van Mao zijn gratis te bezoeken. 
De Poort van de Hemelse Vrede is voor 15 
yuan toegankelijk. Als je door de poort heen 
loopt richting de Verboden Stad, kun je 
vervolgens aan je linkerkant kaartjes kopen. 

Hoe te bereiken 

Het Plein van de Hemelse Vrede is eenvoudig 
te bereiken. Iedere taxichauffeur zal het 
kennen maar aangezien taxi’s niet bij het plein 
zelf mogen stoppen is het wellicht handiger de 
metro te nemen. Neem lijn 2 naar Qianmen, 
kies uitgang A en je staat meteen op het 
zuidelijke uiteinde van het plein. Aan de 
noordkant kun het beste lijn 1 naar 
Tiananmen East nemen, loop dan richting 
uitgang A maar blijf vervolgens, nog onder de 
straat, doorlopen naar het plein dat met 
bordjes is aangegeven. Kom je overigens niet 
met de metro, dan zul je voordat je onder de 
weg door naar het plein wilt ook door de 
veiligheidscontrole moeten. 

 

Bezienswaardigheden 
 

Plein van de Hemelse Vrede 

Chinees: 天安门广场 / Tiān’ānmén 
Guǎngchǎng   Engels: Tiananmen Square 

Het Plein van de Hemelse Vrede is met een 
lengte van 880 en een breedte van 550 meter 
het grootste plein ter wereld. Ter vergelijking, 
het is 22 maal zo groot als de Dam te 
Amsterdam. Het is omgeven door erg brede 
wegen en grote gebouwen die net als het 
plein zelf met opzet zo groots gebouwd zijn 
nadat de communisten de macht overnamen 
in 1949. Doordat het tegenwoordig vol staat 
met enorme videoschermen, grote pilaren en 
het mausoleum van Mao dat weer door veel 
bomen omgeven is, doet het plein 
tegenwoordig minder groot aan dan het 
daadwerkelijk is. 

Poort van de Hemelse Vrede 

Chinees: 天安门 / Tiān’ānmén   Engels: Gate 

of Heavenly Peace 

 

 

Aan de Poort van de Hemelse Vrede aan de 
noordzijde ontleent het plein zijn naam. Het is 
vooral bekend als de grote poort van waaraf 
Mao en andere Chinese leiders toespraken 
voor het volk hielden, waar tijdens de militaire 
parades de tanks voor langsrijden en waar het 
grote portret van Mao hangt. Voorheen 
hebben hier overigens achtereenvolgens de 
portretten van Sun Yat-sen en Chiang Kai-shek 
gehangen, belangrijke Chinese leiders in de 
periode tussen de val van het keizerrijk en de 
machtsovername door de communisten. De 
Poort van de Hemelse Vrede is overigens niet, 
zoals veel mensen vermoeden, de 
toegangspoort tot de Verboden Stad die er 
ongeveer 500 meter achter ligt. De poort is 
daarentegen één van de zes poort in de 
voormalige stadsmuur van de Keizerlijke Stad, 
een deel van Beijing met veel tempels, parken 
en meren, waar de Verboden Stad vervolgens 
weer in lag. Lees meer hierover op de pagina 
over de stadsmuren van Beijing. 

 

De Poort van de de Hemelse Vrede bij het 
vallen van de avond 

http://www.bezoekbeijing.nl/bezienswaardigheden/de-verboden-stad/


Zoals soortgelijke poorten is de Poort van de 
Hemelse Vrede met 66 meter vooral erg 
breed en met 32 meter niet zozeer erg hoog. 
Voor de poort ligt nog een deel van de oude 
stadsgracht met zeven marmeren bruggen, 
staan er twee tien meter hoge marmeren 
pilaren, ook wel huabiao genoemd, en twee 
marmeren leeuwen ter bescherming tegen 
boze geesten. Sinds enkele decennia is de 
poort ook toegankelijk voor het publiek en 
kun je een kijkje nemen van waaraf Mao en de 
andere Chinese leiders altijd hun toespraken 
gaven. Voor wie zich afvraagt wat er in grote 
Chinese tekens links en rechts van de poort 
staat: links staat Lang leve de Volksrepubliek 

China (中华人民共和国万岁 / 

Zhōnghuárénmíngònghe wànsuì) en rechts 
staat Lang leve de eenheid van de volkeren 

van de wereld (世界人民大团结万岁 / Shìjiè 

rénmín dà tuánjié wànsuì). 

Chang’an Boulevard 

Chinees: 长安街 / Chángānjiē   Engels: 

Chang’an Avenue 

Hoewel niet echt een attractie, is Chang’an 
Boulevard de moeite van het noemen wel 
waard. De tien lanen brede boulevard is min 
of meer de hoofdstraat van Beijing, en is de 
straat waar altijd de tanks over rollen tijdens 
de militaire parades. Ook was de straat een 
van de vele vuurhaarden tijdens de in China 
minder bekende en rest van de wereld zeer 
bekende demonstraties in 1989. Je weet wel, 
van die man met een tas die tanks tegenhield. 
Langs Chang’an Boulevard is geen reclame 
toegestaan en ook vrachtverkeer mag niet van 
de weg gebruik maken. Metrolijn 1, de oudste 
lijn van Beijing, volgt de straat. 

Monument voor de Helden van het Volk 

Chinees: 人民英雄纪念碑 / Rénmín Yīngxióng 

Jìniànbēi 
Engels: Monument to the People’s Heroes 

 

 

Het Monument voor de Helden van het Volk 

Precies in het midden van het Plein van de 
Hemelse Vrede staat al meer dan een halve 
eeuw een 38 meter hoge marmeren obelisk 
geplaatst op een boeddhistisch platform. Het 
monument is geplaatst na de 
machtsovername van de communisten ter 
herinnering aan alle Chinese slachtoffers sinds 
1840. Aan de voet is een erg groot 
gebeeldhouwd reliëf te bezichtigen met 
daarin acht afbeeldingen die symbool staan 
voor gebeurtenissen waarin veel Chinese 
doden zijn gevallen of die vernederend voor 
China waren. In chronologische volgorde zijn 
dit de Eerste Opiumoorlog (1840), de Taiping-
opstand (1851), de Xinhai-revolutie (1911), de 
4-Mei Beweging (1919), de 30-Mei Beweging 
(1925), de Nanchang-opstand (1927), de 
Tweede Wereldoorlog (1937-1945) en 
tenslotte de Chinese Burgeroorlog (1945-
1949). 

Liulichang antiek- en 
cultuurstraat 

Chinees: 琉璃厂 / Liúlíchǎng   Engels: 
Liulichang Culture Street 

Liulichang is een honderden jaren oud straatje 

midden in de hutongs, waar kunst, antiek, 
ambachtswerken en vele andere curiosa te 
koop zijn in kleine winkeltjes. Ideaal voor 
mensen die graag souvenirs mee het vliegtuig 
in willen nemen dus. 



 

Openingstijden 

Aangezien Liulichang een openbare straat is 
kent het geen openingstijden, maar de 
winkeltjes en tentoonstellingen aan de straat 
kennen die uiteraard wel. De meeste zijn ‘s 
ochtends en ‘s middags geopend, dus het is 
aan te raden Liulichang overdag te bezoeken. 
Het hangt er natuurlijk vanaf hoeveel je van 
souvenirs houdt, maar voor de meeste 
mensen is een tijdsbestek van anderhalf uur 
wel genoeg. 

Hoe te bereiken 

Liulichang is vrij eenvoudig te bereiken. Je 
kunt de metro nemen naar station Hepingmen 
op lijn 2, waar je vervolgens uitgang C2 of D2 
neemt. Loop dan een meter of 20 tot 

Nanxinhuajie (南新华街) waar je vervolgens 
linksaf (vanaf uitgang C2) of rechtsaf (vanaf 
uitgang D2) slaat en de straat een minuut of 
vijf volgt totdat je bij Liulichang aankomt. 

Bezienswaardigheden

 

Een voorbeeld van wat je zoal in de winkeltjes 
aantreft 

De bezienswaardigheden in Liulichang zijn 
eigenlijk de dingen die in de in de winkeltjes 
zelf te koop is. Dit zijn doorgaans antieken, 
schilderijen, kalligrafie, potten, beeldjes, maar 
ook bijvoorbeeld muziekinstrumenten en 
boeken. Elke winkel heeft weer iets anders, 
maar houdt wel in het achterhoofd dat veel 
van de antieken in werkelijkheid nagemaakt 
zijn. Behalve winkeltjes zijn er ook nog enkele 
tentoonstellingen door de straat verspreid. 
Het beste is gewoon rond te lopen en te 
bekijken wat je interessant vindt. Erg bekend 
is Rongbaozhai, een winkel die al bijna 300 
jaar bestaat en waar schilderijen, 
kalligrafische kunst en vooral veel 
reproducties te verkrijgen zijn. Vergeet 
overigens niet dat de prijzen die ze in 
Liulichang veel hoger zijn dan je er voor hoeft 
te geven. Er wordt van je verwacht, zoals op 
zoveel plaatsen in China, dat je flink 
onderhandelt om zo je souvenirs voor slechts 
een fractie van de prijs mee te krijgen.  

 

De hutongs rond Liulichang 

Het kan echter ook geen kwaad de straat eens 
te verlaten, want je komt al gauw in best 
gezellige hutongs terecht. Je zult hier veel 
mensen die gewoon hun alledaagse leven 
leiden aantreffen. Als je in het oostelijke deel 
doorloopt, zul je na ongeveer een kwartier 

lopen uitkomen op Qianmendajie (前门大街), 
een in de afgelopen jaren volledig in oude stijl 
gerestaureerde winkelstraat, waaraan een 
bezoek goed met Liulichang te combineren is. 



 

Ook kun je gekke maskers kopen in Liulichang 

Hoewel Liulichang al eeuwenlang bekend 
staat als een straat waar boeken, antieken en 
andere curiosa te koop zijn, ontleent het zijn 
naam aan werkplaats voor geglazuurde tegels 
die hier tijdens de Yuan-dynastie (1271-1368) 
gebouwd werd. Vanuit hier werden veel 
tegels voor de paleizen, tempels maar ook 
voor de huizen van rijke Chinezen in heel 
Beijing gemaakt. Het was pas veel later, 
tijdens de vroege Qing-dynastie (1644-1911) 
dat er naast deze werkplaats, waar 
tegenwoordig niets meer van over is, een 
bazaar vormde waar boeken verkocht 
werden. Al gauw ontstonden er winkeltjes 
waar onder andere kopieën werden gemaakt, 
als wel als schilderijen en kalligrafische 
werken. Tevens was het de plaats in Beijing 
om je kwasten, pennen, papier en stempels te 
kopen. Aan het begin van de twintigste eeuw 
raakte de straat echter in verval, totdat het 
een kleine dertig jaar geleden nieuw leven 
werd ingeblazen als een toeristische straat 
met souvenirs en kunstwerken. 

de Verboden Stad 

Chinees: 故宫   Engels: Forbidden City 

Volgens Chinezen is de Verboden Stad de 
meest indrukwekkende attractie van 
Beijing. Het enorme paleis met 
goudkleurige daken van waaruit de 
keizers eeuwenlang het rijk regeerden is 
met duizend gebouwen en bijna 
tienduizend kamers de moeite van het 
bekijken dan ook meer dan waard. Gelegen 
midden in Beijing, omgeven door hoge muren 

en reusachtige toegangspoorten, vormde het 
eeuwenlang een stad binnen de stad waar het 
tot de val van de keizers voor de gewone 
Chinees verboden toegang was. 
Tegenwoordig kan iedereen echter naar zo 
binnen stappen om de bijna ontelbare 
gebouwen, paviljoenen en kunstgalerijen met 
meer dan een miljoen bewaard gebleven 
werken te bezichtigen. 

 

Oriëntatie 

Hieronder een plattegrond van de Verboden 
Stad. De meeste mensen zullen aan de 
onderkant van deze plattegrond, vlakbij het 
Plein van de Hemelse Vrede, het keizerlijk 
paleis binnenkomen. Alle attracties die op 
deze pagina beschreven zijn heb ik op de 
plattegrond aangegeven. 

 



Afbeelding valt onder de GNU Free 
Documentation Licentie 

 A  Meridiaan-poort  

 B  Hal van de Militaire Moed  

 C  Cultuurhal  

 D  Poort van de Opperste Vrede  

 E  Hal van de Opperste Vrede  

 F  Hal van de Centrale Vrede  

 G  Hal van de Behoudende Vrede  

 H  Poort van de Hemelse Puurheid  

 I  Paleis van de Hemelse Puurheid  

 J  Hal van Eenheid en Vrede  

 K  Paleis van de Wereldse 
Vreedzaamheid  

 L  Hal van het Ontwikkelen van de 
Geest  

 M  Klokkententoonstelling  

 N  Paleis van het Rustige Lange Leven  

 O  Keizerlijke Tuin  

 P   Poort van de Goddelijke Krijgshaft  

  

Openingstijden 

De Verboden Stad is geopend van 8:30 tot 
16:30 in het laagseizoen (1 november – 31 
maart) en van 8:30 to 17:00 in het 
hoogseizoen (1 april – 31 oktober). De 
toegangspoorten zijn tot 50 minuten voor 
sluitingstijd geopend. 

Toegangsprijzen 

Toegang tot de Verboden Stad kost 50 yuan in 
het laagseizoen (1 november – 31 maart) en 
60 yuan in het hoofdseizoen (1 april – 31 
oktober). Binnen de Verboden Stad zijn nog 
twee attracties, de Klokken-tentoonstelling en 
de Keizerlijke Schatten, waarvoor elk een 
apart ticket van 10 yuan nodig is. Deze kunnen 
bij de ingangen van de betreffende attracties 
zelf gekocht worden. 

Hoe te bereiken 

De Verboden Stad is eenvoudig te bereiken. 
Het ligt midden in de stad vlakbij het Plein van 
de Hemelse Vrede. Elke taxichauffeur zal het 
kennen, maar houd er wel rekening mee dat 

er geen taxi’s voor de ingang mogen stoppen 
en je dus een stukje zult moeten lopen. De 
Verboden Stad is uiteraard ook per metro te 
bereiken. Neem lijn 1 naar station Tiananmen 
East en dan uitgang A, of naar station 
Tiananmen West op dezelfde lijn en dan 
uitgang B. Je zult de Poort van de Hemelse 
Vrede met het grote portret van Mao Zedong 
gemakkelijk herkennen. Deze poort ga je door 
en de daaropvolgende ook. Je zult daarna op 
een langgerekt plein uitkomen met aan het 
eind een nog grotere poort. Dit is de ingang 
van de Verboden Stad. 

Er is ook een achteringang, maar deze is iets 
moeilijker te bereiken. Mocht je de Verboden 
Stad aan de achterkant verlaten, bedenk dan 
dat hier geen metrostation is en dat je dus per 
taxi, per bus of per voet je weg terug zult 
moeten vinden. Wil je terug naar het Plein van 
de Hemelse Vrede, waar ook de hoofdingang 
is en waar je weer de metro kunt nemen, dan 
gaat er vanaf de achteringang een speciale 

bus, lijn 1 (专1线), die voortdurend rondjes 
rond de Verboden Stad rijdt. Mocht je naar 
Wangfujing willen, de drukke winkelstraat 
waaraan ook veel hotels gelegen zijn, dan kun 

je een andere speciale bus nemen, lijn 2 (专2

路). 

Bezienswaardigheden 

De Verboden Stad is een enorm paleis met erg 
veel bezienswaardigheden, waar je zelfs 
enkele dagen kunt doorbrengen om alles te 
zien. Voor een vrij simpele website zoals deze 
gaat het te ver om alle 980 gebouwen te 
beschrijven. In plaats daarvan zal ik de meest 
interessante op een rij zetten. Op de kaart 
hierboven heb ik alle beschreven attracties 
aangegeven. 

Hoewel voor de meeste toeristen een bezoek 
aan de Verboden Stad begint bij de Poort van 
de Hemelse Vrede, met het portret van Mao, 
is dit niet zoals velen denken de ingang van de 
het paleis. Deze poort was namelijk onderdeel 
van de stadsmuur van de Keizerlijke Stad die 
weer rond de Verboden Stad lag. Ook de bijna 
identieke Oprechte Poort die meteen achter 
de Poort van de Hemelse Vrede staat is geen 
onderdeel van de Verboden Stad. Leest meer 

http://www.bezoekbeijing.nl/bezienswaardigheden/plein-van-de-hemelse-vrede/
http://www.bezoekbeijing.nl/bezienswaardigheden/plein-van-de-hemelse-vrede/


hierover in het artikel over de stadsmuren van 
Beijing. 

Meridiaan-poort 

Chinees: 午门   Engels: Meridian Gate 

 

De Meridiaan-poort 

De Meridiaan-poort is daarentegen wel de 
ingang van de Verboden Stad. Zoals de naam 
doet vermoeden is de Meridiaan-poort met 37 
meter de hoogste en meest imposante van 
alle poorten. Vanaf deze poort inspecteerde 
de Chinese keizer zijn troepen voordat ze op 
oorlogspad gingen en bekeek hij de 
krijgsgevangenen nadat ze teruggekeerd 
waren. Ook werd de poort gebruikt om 
keizerlijke edicten vanaf uit te spreken. Verder 
stonden in de paviljoenen bovenop de 
uitstekende delen van de poort klokken en 
trommels om aan te kondigen dat de keizer de 
Verboden Stad zou verlaten. 

In het midden van de poort zijn drie ingangen 
te vinden. De middelste was bijna exclusief 
voor de keizer zelf. De keizerin mocht de 
poort slechts éénmaal in haar leven 
gebruiken, namelijk op haar trouwdag. Ook de 
drie beste studenten van de driejaarlijkse 
Chinese staatsexamens mochten de poort 
gebruiken nadat de keizer hen ontvangen had. 
De kleinere poort aan de linkerkant was voor 
de keizerlijke familie en de poort rechts voor 
de ministers. De twee poorten aan de 
uiteinden van de Meridiaan-poort waren 
bestemd voor lagere ambtenaren. Het 
gewone volk mocht de Verboden Stad 
helemaal niet betreden, vandaar dus ook dat 
het paleis de Verboden Stad wordt genoemd. 

  

 

Een park binnen de Verboden Stad grenzend 
aan het plein achter de Meridiaan-poort 

Na de Meridiaan-poort kom je op een groot 
plein met vijf prachtig versierde bruggen over 
een kleine beek, oftewel de Gouden 
Waterstroom, die van het noordwesten naar 
het zuidoosten door de Verboden Stad 
stroomt. De middelste brug was weer 
uitsluitend voor de keizer zelf, de andere voor 
familie, ministers en lagere ambtenaren. Je 
kunt op dit plein meerdere kanten op. Aan de 
linker- en rechterkant heb je twee poorten 
tegenover elkaar staan met daarachter elk 
een bezienswaardigheid, de de Hal van de 
Militaire Moed en de Cultuurhal 

De Trommel- en Beltorens 

Chinees: 鼓楼和钟楼 / Gǔlóu hé Zhōnglóu   

Engels: Drum and Bell Tower 

Ten tijde van het Chinese keizerrijk had elke 
stad een Trommeltoren en een Beltoren die 
ver boven de bakstenen huisjes uitstaken. Ze 
waren in de wijde omtrek te zien en in de nog 
wijdere omtrek te horen wanneer er weer een 
Chinees de bel luidde of op trommels 
trommelde. Vandaag de dag bestaan in veel 
Chinese steden deze torens niet meer, maar in 
Beijing zijn gelukkig goed bewaard gebleven. 
Hoewel langs de rand van de oude stad de 
wolkenkrabbers honderden meters hoog 
rijzen, steken de Trommel- en Beltorens 
tegenwoordig nog steeds uit boven de 
hutongs die zo kenmerkend zijn voor de 
bewaard gebleven oude binnenstad. 



 

Openingstijden 

Beide torens zijn geopend van 9:00 tot 17:00. 

Toegangsprijzen 

Toegang tot de Trommeltoren kost 20 yuan en 
tot de Beltoren 15 yuan. 

Hoe te bereiken 

De Trommel- en Beltorens zijn gelegen 
midden in de oude Chinese volksbuurten, en 
er is op dit moment geen metrostation dat je 
meteen bij de torens zelf brengt. Via lijn 6 (af 
in 2012) en een verlenging van lijn 8 (af in 
2013) zal het in de toekomst wel mogelijk zijn. 
Momenteel is Guloudajie op lijn 2 nog het 
dichtstbijzijnde station. Neem uitgang B en 
loop naar het zuiden (van de ringweg af) langs 

旧鼓楼大街 / Jiugulou Dajie, de weg waar het 
metrostation op uitkomt. In totaal is het 900 
meter tot aan de torens, maar ze zijn al vrij 
vroeg zichtbaar doordat ze boven de 
omliggende bebouwing uitsteken. Loop vanaf 
de grote weg gewoon een van de kleine 
steegjes in zodat je meteen een kijkje in de 
hutongs kunt nemen en loop zo naar de 
torens. Hoewel je vanuit de nauwe steegjes de 
torens soms uit het oog kunt verliezen, kan 
iedere man met een beetje richtingsgevoel 
het wel vinden. 

Bezienswaardigheden 

Er zijn twee torens, dus ook twee 
bezienswaardigheden. Uiteraard zijn de oude 
hutongs een attractie op zich. Tevens liggen 
de torens vlakbij Houhai en de andere meren 
in de stad. 

Trommeltoren 

Chinees: 鼓楼 / Gǔlóu Engels:   Drum Tower 

  

Uitzicht vanaf de Trommeltoren over de 
hutongs met in de verte de moderne stad 

De 47 meter hoge Trommeltoren is vooral een 
erg brede, stevige toren, die afgezien van de 
stenen sokkel van vier meter hoog volledig uit 
hout gebouwd is. Er zijn in totaal drie daken 
en twee verdiepingen, waarvan de tweede via 
een steile trap voor bezoekers toegankelijk is. 
Hier staat een hele verzameling replica’s van 
oude trommels ten toon, en elk uur geven 
Chinese meisjes in klederdracht een 
trommelsessie. Verder is er ook een oude, 
beschadigde trommel te bezichtigen, waar 
tijdens het neerslaan van de Bokser-opstand 
in 1900 door een Japanner met een bajonet 
op getrommeld is. Vanaf de Trommeltoren is 
er een prachtig uitzicht op de hutongs van 
Beijing, de meren en de moderne stad die er 
omheen gebouwd is. De Trommeltoren wordt 
in het Nederlands ook vaak als de Drumtoren 
omschreven. 

 

 

 

 



Beltoren 

Chinees: 钟楼 / Zhōnglóu   Engels: Bell Tower 

 

De stenen Beltoren 

De Beltoren staat aan de andere kant van het 
kleine pleintje en is met 48 meter net iets 
hoger dan de Trommeltoren. Ook is de 
volledig uit steen gebouwde toren een stuk 
smaller dan de Trommeltoren. Behalve het 
uitzicht, dat vergelijkbaar is met dat vanaf de 
Trommeltoren, is de bel zelf de enige 
bezienswaardigheid. Met 7 meter lang, bijna 
30 centimeter dik en een gewicht van meer 
dan 63 ton is het nog steeds de grootste en 
zwaarste bel in heel China. Vaak wordt deze 
toren in het Nederlands Klokkentoren 
genoemd, maar dat is een onjuiste benaming 
omdat de klokken om de tijd bij te houden 
juist in de Trommeltoren stonden. 

Geschiedenis 

Al sinds de Han-dynastie meer dan 
tweeduizend jaar geleden was het gebruikelijk 
in Chinese steden om een of twee torens te 
hebben met een bel of gong. Vanaf de torens 
was het namelijk eenvoudig om legers, 
roversbendes of andere vernielzuchtige lieden 
te zien aankomen, zodat snel de bel geluid 

kon worden, de inwoners zich achter de 
stadsmuren konden verschuilen en de 
stadspoorten dichtgegooid konden worden. 
Aangezien er niet voortdurend kwaadgezinde 
lieden voor de poorten stonden en de torens 
er toch waren, kwamen de Chinezen al gauw 
op het idee de torens ook te gaan gebruiken 
om de tijd bij te houden. Het is met dit in het 
achterhoofd dat de Trommel- en Beltorens in 
Beijing gebouwd zijn. Toen Kublai Khan, 
kleinzoon van Dzjengis Khan, grootkhan van 
het Mongoolse rijk en stichter van de Chinese 
Yuan-dynastie (1271-1368) de hoofdstad van 
zijn rijk naar Beijing verplaatste gaf hij ook 
opdracht deze twee torens bouwen. 

De Trommeltoren gezien vanuit de hutongs 

De Trommeltoren werd oorspronkelijk in 1272 
gebouwd en stond destijds ook bekend als 
Toren van de Zeven Overheden, namelijk 
goud, hout, water, vuur, aarde, zon en maan. 
Van deze zeven kreeg vuur al gauw de 
overhand en niet veel later verging de 
Trommeltoren tot as. Tijdens de opvolgende 
Ming-dynastie (1368-1644) werd in 1420 door 
keizer Yongle een nieuwe Trommeltoren 
gebouwd, iets naar het oosten van de 
oorspronkelijke locatie zodat beide torens in 
het verlengde kwamen te liggen van de 
noord-zuid as waarop ook de verschillende 
toegangspoorten van Beijing en de Verboden 
Stad lagen. De Trommeltoren fungeerde 
daarna eeuwenlang als het gebouw waar de 
officiële tijd van het Chinese keizerrijk werd 
bijgehouden. Aanvankelijk werden hiervoor 
waterklokken uit de Song-dynastie (960–1279) 
die ze nog ergens hadden liggen gebruikt. 
Deze klokken waren via een mechanisme 
bevestigd aan een bronzen gong die elk 
kwartier geluid werd. Later werden deze 
waterklokken vervangen door langzaam 



brandende wierook om de tijd bij te houden. 
Uiteraard stond de Trommeltoren ook vol met 
trommels waar op belangrijke uren van de dag 
op getrommeld werd. Zo werd ‘s avonds om 
zeven uur 18 keer langzaam en vervolgens 18 
keer snel op de grote trom geslagen, wat 
driemaal herhaald werd. Ook werd ‘s nachts 
elke twee uren op de grote trom geslagen om 
de nachtwacht in Beijing te wisselen. In 
tegenstelling tot de Beltoren, is de 
Trommeltoren sinds de laatste tien jaar wel 
weer in gebruik en wordt er tijdens het 
Chinese Nieuwjaar flink wat afgetrommeld. 

 

De Beltoren gezien vanuit de hutongs 

Ook de Beltoren werd in 1272 gebouwd, niet 
als het stenen gebouw zoals het vandaag de 
dag te bezichtigen is, maar als een houten 
gebouw dat veel leek op de Trommeltoren en 
net als de trommeltoren al snel in het vuur 
verging. Aanvankelijk hing in deze Beltoren 
overigens een grote ijzeren bel, maar deze 
was niet luid genoeg om door alle Chinezen in 
heel Beijing gehoord te kunnen worden. 
Vandaar dat keizer Yongle toen hij in 1420 
opdracht gaf beide afgebrande torens 
opnieuw te laten bouwen ook opdracht gaf 
voor een enorme bronzen bel die tot 20 
kilometer in de omtrek gehoord kon worden. 
Het is met een gewicht van 63 ton en een 
lengte van meer dan 7 meter nog steeds de 
grootste en zwaarste bel in heel China. Zoals 
met wel meer houten gebouwen in China 
brandde de toren zelf overigens al snel weer 
af. In 1745 was keizer Qianlong van de Qing-
dynastie (1644-1911) hier dan ook flauw van 
en liet hij een stenen toren bouwen die er nu 
nog staat. De oude bronzen bel is altijd 
bewaard gebleven en hoewel hij niet meer 
geluid wordt is hij nog altijd in de Beltoren te 

bezichtigen. Voordat Beijing de laatste dertig 
jaar in rap tempo veranderd is in een 
moderne stad met vele malen hogere 
wolkenkrabbers werd de Beltoren als een van 
de hoogste gebouwen van de hoofdstad 
overigens nog gebruikt als hoofdkwartier van 
de luchtafweer van het Chinese leger. 

De Chinese Muur 

Chinees: 长城   Engels: Great Wall 

Als er een bezienswaardigheid in China is die 
tot de verbeelding spreekt dan is het wel de 
Chinese Muur. Iedereen heeft wel eens 
gehoord van de meer dan 6000 kilometer 
lange muur die de Chinezen bouwden om 
allerlei wilde volkeren buiten te houden. Ook 
heeft bijna iedereen wel eens een foto gezien 
van deze verdedigingsmuur, gebouwd in een 
typisch Chinese stijl, over de steile, 
rotsachtige bergen van een ruig landschap aan 
de horizon verdwijnend. 

Nu moet gezegd worden dat de Chinese Muur 
nooit één volledige muur geweest is, maar 
juiste meerdere, afzonderlijke muren die over 
een periode van meer dan tweeduizend jaar 
gebouwd zijn. Samen staan ze echter bekend 
als de Chinese Muur. Voor hen die in Beijing 
op vakantie zijn, liggen er gelukkig 
verschillende goed bewaarde, minder goed 
bewaarde en ook volledig gerestaureerde 
delen van deze muur op slechts korte 
reisafstand van de Chinese hoofdstad. In 
totaal zijn er minstens vijftig locaties binnen 
de stadsprovincie waar je over de muur kunt 
klauteren. Niet alle delen zijn echter even 
goed geschikt voor een dagje uit. Vaak zijn ze 
slecht te bereiken, of is er zo weinig van over 
dat het voor veel mensen niet de moeite 
waard is. Tevens speelt het ontoegankelijke 
en ruwe berglandschap ook een rol, waardoor 
je op sommige locaties eerder intensief aan 
het berg-klimmen bent dan dat je als toerist 
gezellig over de Chinese Muur loopt. 

 

 

 



Badaling 

Chinees: 八达岭 / Bādálǐng 

 

Badaling, ongeveer 75 kilometer ten 
noordoosten van Beijing, is het meest 
bezochte en bekendste deel van de Chinese 
muur. Het is hier waar de bekende foto’s van 
de muur die grillig over de de ruige bergen 
aan de horizon verdwijnt genomen zijn en 
waar het de grote verdedigingstorens op de 
bergtoppen hoog boven de omgeving 
uitsteken. Dit deel van de Chinese muur is al 
meer dan een halve eeuw geleden volledig 
gerestaureerd, zodat de muur die je te zien 
krijgt eruit ziet zoals de muur eruit zag toen hij 
gebouwd iets na 1500. Het nadeel is wel het 
er soms druk kan zijn, zo druk zelfs dat je 
stapvoets omgeven door hele drommen 
Chinezen over de muur schuifelt. Ook is dit 
deel van de muur omgeven door veel hotels, 
restaurants en vele souvenirwinkeltjes, maar 
gelukkig vallen die door de bergen uit het 
zicht als je eenmaal op de muur zelf bent. Als 
je bovendien de weekenden, vakanties en de 
toch al veel te hete zomer vermijdt is het 
eigenlijk erg goed te doen, vooral aangezien 
de meeste toeristen tot het hoogste punt van 
de muur gaan en dan terugkeren, terwijl als je 
doorloopt juist een mooier en vele malen 
rustiger deel volgt. Als je wilt kun je zelfs nog 
verder doorlopen waarna je vrijwel alleen op 
de muur zult zijn. Het feit dat veel toeristen bij 
Badaling de muur bezoeken heeft ook nog het 
voordeel dat het van alle plaatsen om de 
Chinese muur te zien verreweg het snelst en 
eenvoudigst te bereiken is. 

Een drukke dag op de Chinese Muur bij 
Badaling 

Hoewel ik de muur bij Badaling het meest 
toegankelijk noem, betekent dit overigens 
niet dat het een erg eenvoudige wandeltocht 
is. De muur is in dit bergachtige gebied 
namelijk stijl, terwijl sommige stukken die na 
het hoogste punt van de muur komen zelfs 
ontzettend stijl zijn. 

Naast uiteraard de muur zelf zijn er bij 
Badaling nog een aantal attracties waarvan je 
kunt overwegen of ze de moeite waard zijn. 
Zo is er een bioscoop met een scherm dat 
volledig 360 graden om je heen sluit waar je 
een film van een kwartier met de meest 
spectaculaire beelden van de Chinese Muur 
kunt zien. Naast de bioscoop staat een 
museum over de Chinese Muur, waar je van 
alles over de geschiedenis en de bouw ervan 
te weten kunt komen. Toegang tot zowel de 
bioscoop als het museum zijn bij het ticket 
voor de muur zelf inbegrepen, dus je hoeft er 
niet extra voor te betalen. Verder is er nog 
een kleine dierentuin met beren en kamelen 
waar je door komt als je de muur helemaal 
afloopt, niet echt indrukwekkend maar goed, 
het is er bij inbegrepen. 

Jing Shanpark 
(Kolenheuvelpark) 
 
Dit park is gelegen achter ( ten noorden ) van 
de Verboden Stad en vormde er vroeger één 
geheel mee als buffer tegen de noordelijke 
indringers. 

De heuvel in het park is ontstaan met de 
aarde die voortkwam van de uitgravingen van 



de gracht rond de stad. Het park ligt bezaaid 
met paviljoenen maar vanuit het 
hoogstgeplaatste Wanchunpaviljoen heeft 
men een prachtig zicht op de Verboden Stad.  

Een  kort bezoek aan dit park is zeker de 
moeite als men dit in de vroege morgen doet. 
Hier ziet men veel chinezen een vorm van 
ochtendgymnastiek doen. 
Men ziet groepen dansen, tai chi  of een vorm 
van pingpong doen en ook ziet men veel 
chinezen hard lopen. 

Het is ook een plaats waar veel oudere 
chinezen samen komen om hun dag te 
beginnen. 

Misschien de moeite om eens vroeg op te 
staan om wat te gaan kijken naar chinezen die 
dan op hun beurt verwonderd zullen kijken 
naar die Europeanen waar ze graag mee 
zullen gefotografeerd worden. 

 

 

Heb je zin om te gaan shoppen, hier 
enkele tips! 

Voor het kopen van dure westerse 
kledingmerken en andere luxeartikelen moet je 
niet in Peking zijn. Dit soort producten worden 
zwaar belast. Het is moeilijk te zeggen waar je 
het beste kan gaan winkelen omdat alles in 
Peking razendsnel veranderd, maar toch enkele 
tips. 

Wangfujing Dajie is een autovrij gebied waar je 
grote warenhuizen en outlet winkels met 
buitenlandse merken vindt. De beroemde 
Zijdestraat Xiu Shui is een paradijs voor 
toeristen. De sjofele markt in de openlucht is 
verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een vijf 
verdiepingen tellend warenhuis. Er staan vaste 
prijzen bij de artikelen, maar het loont toch de 
moeite om af te dingen. Alles is overigens veel 
goedkoper dan in België. 

Voor antiek en curiosa kan je terecht op de 
Liulichang markt. Houd er wel rekening mee dat 
je een exportvergunning nodig hebt voor antiek 
dat ouder is dan honderd jaar. Je herkent het 
aan een rood wassen zegel. 

Op de openluchtmarkt Panjiayuan Jiuhuo 
Shinchang die ieder weekend plaatsvindt kan je 
leuke koopjes zoals jade, houten spulletjes en 
porselein op de kop tikken. 

De winkels zijn meestal geopend van 8 tot 20.00 
uur en dat zeven dagen per week. 



 

 

 

 
OPTREDENS 

Volgens de informatie die we gekregen hebben ( via onze pr – Elke ) moeten we 
verschillendekeren optreden telkens op andere plaatsen en dit zowel in Shanghai als 
in Luoyang. 
Het belangrijkste optreden, volgens de organisatoren, is de parade met het zeer korte 
optreden waarvoor onze muzikanten een opname hebben moeten doorsturen : 
Dronken Vaandrig . 

Hiervoor wordt telkens in beide steden een repetitie ingelast door de organisatoren. 
Dus dit staat vast. 

Hoe groot podia zijn, of we ons kunnen omkleden, en hoe lang juist onze 
voorstellingen mogen en/of moeten zijn, zullen we ter plaatse vernemen. 

 

We hebben een mooi pakket dansen bij die gekend zijn en die we met een gerust 
hart kunnen voorstellen. 
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