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Literatuur 
   
Bi Feiyu  Krekel krekel : verhalen   
Liu E   De reizen van Oud Afval: roman   
Liu Zhenyun  Ik ben geen secreet   
Mo Yan   Kikkers   
Mo Yan   Veranderingen   
Mo Yan   Het rode korenveld   
Mo Yan   De sandelhoutstraf   
See, Lisa  Dromen van Joy   
See, Lisa  Het theemeisje van Yunnan   
Tan, Amy  De vallei van verwondering   
Wang, Lulu  Heldere maan   
Wang, Lulu  Nederland, wo ai ni = Regenland, wo ai ni   
Yu Hua   Broers    
Yu Hua   De zevende dag   
   
    
Aan te vragen titels via bibliotheek.nl  
  
Bi Feiyu  Drie zussen   
Mia Jian  Beijing coma   
Koonchung, Chan De vette jaren   
Mo Yan   De wijnrepubliek   
Lu Xun   Diary of a Madman and Other Stories   
Xu Zechen  Rennend door Beijing   
    

Wen, Chinees karakter voor “literatuur”

Websites

backpackeninazie.nl/backpacken-china/
bezoekchina.nl
blogaap.nl
china2025.nl/
chinafile.com/publications/tea-leaf-nation
china.startpagina.nl
chinawebsite.jimdo.com/het-land/gezondheid-en-milieu/
crtv.nl
en.people.cn
globaltimes.cn
landenweb.nl/china/
nederlandwereldwijd.nl/landen/china (Ministerie van Buitenlandse Zaken)
netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/china
nl.china-embassy.org/eng/
nl.wikipedia.org/wiki/China



DVD's
  
1911: revolution  
The assassin  
The assassins = Tong que tai  
The blue kite: de verboden film  
The last wolf = Le dernier loup  
Looking for ancient Tibet  
Mountains may depart  
Shun Li and the poet = Io sono Li  
A simple life  

  

The blue kite:de verboden film

Ontroerende familiegeschiedenis, verteld tegen de achtergrond van de 
politieke verwikkelingen in China in de jaren vijftig en zestig. Door de ogen 
en herinneringen van het jongetje Tietou wordt teruggekeken naar twintig 
bewogen jaren. Zijn vader verdwijnt, als Tietou nog heel jong is, in een 
werkkamp. Zijn moeder wordt in deze periode tot driemaal toe weduwe. 

Het verhaal van de jonge Tietou beweegt zich op menig verboden terrein. 
De produktie van de film is dan ook niet zonder hindernissen verlopen. 
De verwijzingen naar historische politieke gebeurtenissen maakten dat de 
autoriteiten eerst veranderingen eisten in het scenario en vervolgens na het 
draaien de afwerking van de film een jaar lang ophielden. Tian is er vooral in 
geslaagd met veel gevoel voor authentieke details te verbeelden hoe diep de 
Culturele Revolutie ingreep in het dagelijkse leven van de Chinezen. Een van 
de belangrijkste overwegingen voor Tian om The blue kite te maken was zijn 
respect voor het lijden van de generatie van zijn ouders.

De Chinese regisseur Tian Zhuangzhuang kreeg een filmverbod van tien jaar, 
omdat hij in dit historisch epos aantoont hoe de Chinese overheid vanaf de
jaren vijftig een steeds sterkere grip op de bevolking uitoefent.

De film won prijzen op de filmfestivals van Tokyo en Chicago van 1993, maar in 
China had de film problemen met censuur omwille van de kritiek op het 
Chinese communistische bewind.
In het Nederlands taalgebied wordt de DVD van de film gepromoot met de 
tekst “De verboden film” op de cover. Dit is eveneens het geval in een aantal 
andere landen.

Mo Yan

Mo Yan (geboren op 17 februari 1955) is een Chinees schrijver die in het westen 
vooral bekendheid verwierf door de roman “Het rode korenveld” die de basis 
vormde voor de gelijknamige film.
"Mo Yan", hetgeen in het Chinees "spreek niet" betekent, is een pseudoniem 
van Guan Moye . 
Hij koos deze auteursnaam toen hij zijn eerste roman schreef om zichzelf 
eraan te herinneren niet te veel te zeggen, aangezien in China openheid niet 
gewaardeerd wordt.
In “Het rode korenveld” worden de verschillende karakters geschetst door een 
verteller, wiens grootvader in een sorghum veld een vrouw heeft verkracht, 
haar leproze echtgenoot heeft vermoord en zijn alcohol distilleerderij heeft 
overgenomen.
Kikkers, zijn meest recente roman, is gebaseerd op het levensverhaal van 
Mo Yans eigen tante, die een spectaculaire transformatie onderging van een 
geroemd plattelandsverloskundige tot een meedogenloos uitvoerster van 
China's eenkindpolitiek.
Mo Yans werken zijn voornamelijk een vorm van sociaal commentaar. 
In 2012 won Mo Yan de Nobelprijs voor Literatuur. 

Boeken van Mo Yan in Nederlandse vertaling:

-Alles voor een glimlach
-De knoflookliederen 
-De wijnrepubliek
-Explosies en andere verhalen
-Grote borsten, brede heupen 
-Het rode korenveld
-Kikkers
-Leven en dood putten me uit 
-Meester: jij wordt steeds grappiger
-De sandelhoutstraf
-Veranderingen
-Wie wij zijn
 



Reisgidsen 

Aubel, Henning  Oost-Azië
Bedford, Donald  China
Fitzpatrick, Liam  Hongkong
Fülling, Oliver   Hongkong
Harper, Damian  China
Hovest, York   Honderd dagen Tibet
Jansen, Inge   China
Jansen, Inge   Shanghai
Kaplan, Robert D.  Moesson
Le Bas, Tom   China
Leffman, David  The rough guide to Southwest China
Leffman, David  Hong Kong and Macau
Lewis, Simon   The rough guide to Beijing
Pistono, Matteo  Een reis door het hart van Tibet
Schayik, Annemarelle van 100% Hongkong
Schayk, Annemarelle van Time to momo Hongkong
Schütte, Hans-Wilm  China
Sombrië, Inge van  Thuis in Tibet 
Thomas, Bryn   Trans-Siberian handbook
    Te gast in China
 
Abraham, Wendy  Chinees voor dummies
    Nederlands - Chinees woordenboek
    Nederlands - Chinees : Wat & Hoe taalgids

Reisverhalen
 
Dalebout, Lizette  Mijn straat is geel
Dis, Adriaan van  Een barbaar in China
Hoekstra, Ate   Vandaag rijst, morgen rijst
Joris, Lieve   Op de vleugels van de draak
Le Sueur, Alec   Een hotel op het dak van de wereld
Penning de Vries, Wouter Op de fiets naar China
Surksum, Debby van  Backpacken over het spoor van de 
    Transsiberië express
Theroux, Paul   China per trein
Visser, Carolijn   Tibetaanse perziken
Winchester, Simon  De rivier in het midden van de wereld
Zuidgeest, Paul  Oostwaarts

De Chinese keuken 
kan opgedeeld 
worden in 4 zones:

De noordelijke Jing-keuken en de Mongoolse keuken. 
Deze worden gekenmerkt door het gebruik van schapen. De verfijnde 
pekingkeuken is de voormalige keizerlijke keuken. De belangrijkste 
landbouwproducten hier zijn rijst, tarwe, maïs, sesamzaad, sorghum 
(een grassoort), Chinese kool, selderie, lente-ui en komkommer. 
Deze noordelijke keuken gebruikt voornamelijk rijst, gierst, sojabonen en 
perziken.

De westelijke Chuan-keuken wordt gekenmerkt door sterk gekruide gerechten 
en door het veelvuldig gebruik van rundvlees. In de gerechten van deze streek 
zitten vaak chilipepers en szechuanpeper.

De zuidelijke Yue-keuken met zoetzure accenten, waardoor smaak en 
sappigheid van vlees en groenten bewaard blijven.

De oostelijke keuken waarvan de Sjanghai-keuken de bekendste is, wordt 
gekenmerkt door granen zoals rijst en tarwe en zeevruchten zoals garnaal 
en krab. De keuken heeft een zoete toets. Andere belangrijke ingrediënten zijn 
rijstwijn en zoete bonenpasta. Shanghai heeft de meeste uitheemse 
invloeden gehad op zijn keuken, waardoor in Shanghai gebak en koude 
voorgerechten gegeten worden.

De oorspronkelijke Chinese keukens zijn door migratie over de hele wereld 
verspreid en hebben zich in vele landen aangepast aan beschikbare 
grondstoffen en smaak van de lokale bevolking.



Chinese keuken 
 
Basan, Ghillie    500 Oosterse gerechten
Dunlop, Fuchsia   De echte Chinese keuken thuis
Huang, Ching-He   Ching’s snelle Chinese keuken
Huang, Ching-He   Ching’s take-away
Ken Hom en Ching-He Huang  Thuis in China
Petrossian, Mikaël    Dim sum
Riksen, Ronald    Heel de huid
Vassallo, Jody    Aziatische tapas
 



Geschiedenis - Cultuur - Maatschappij  
Cardenal, Juan Pablo   China’s stille expansie
Chang, Jung   De keizerin
Dikötter, Frank   De tragiek van de bevrijding
Færøvik, Torbjørn  Het rijk van Mao
Haywood, John  De oude beschavingen
Holslag, Jonathan  De kracht van het paradijs
Lindqvist, Cecilia  Het karakter van China
Luyn, Floris-Jan van  Aan de andere kant is alles beter
Maass, Peter   Ruwe wereld
Ming, San    Ming stylemeister
Nieberg, Debby  China
Obbema, Fokke   China en Europa
Pieke, Frank    China, een gids voor de 21e eeuw
Putten, Jan van der   Verbijsterend China
Rossem, Maarten van  Waarom de stoommachine geen 
    Chinese uitvinding is
Schulte Nordholt, Henk China en de barbaren
Van de Weghe, Tom  Beestig China
Veldkamp, Joan  Vrijhaven Shanghai
Zwagerman, Alexander Eerst Xi dan geloven
 
Waargebeurd
Chai Ling   Het kleine meisje van het grote plein
Chang, Jung   Wilde zwanen
Chang, Leslie T.   Fabrieksmeisjes
Chua, Amy   Strijdlied van de tijgermoeder
Fu, Ping   Tegenwind brengt de vlieger omhoog
Lee, Hyeonseo   Meisje met zeven namen
Liao Yiwu   Gevangenisliederen
Pijpers, Jaap   Een jaar tussen de Chinezen
Visser, Carolijn   Selma
Vriesekoop, Bettine  Dochters van Mulan

Aan te vragen titels via bibliotheek.nl 
Boden, Jeanne   De essentie van China
Bouwers, Ardi   Cirkels en rechte lijnen
Brown, Kerry   CEO, China
Dikötter, Frank   Mao’s massamoord
Li Zhisui   Het privé leven van Mao
Wasserstrom, Jeffrey  China in the 21st Century
Water, John v.d.  Je kunt China niet veranderen,  China verandert jou
 

Jeugdboeken 
 
Informatieve boeken
 
Benton, Adam   Wat waar wanneer in de wereld
Catel, Patrick   China
Colson, Mary   Chinese cultuur
Forbes, Scott  China: alles wat je altijd al wilde weten
Ganeri, Anita  China
Louis, Catherine Klein Chinees woordenboek
Malam, John   Het terracottaleger en andere schatten
Roop, Peter   China
Samuels, Charlie  Het Oude China
Shui, Amy   Een vleugje China
Verplanke, Yanina Terug naar waar ik geboren ben
Vingerhoets, Kees De Chinese muur



Internationale samenwerking Hangzhou en Weert

De gemeente Weert onderhoudt sinds oktober 2009 officiële contacten met 
de stad Hangzhou en in het bijzonder het district Yuhang van deze stad. 
In maart 2013 is deze relatie bezegeld met een verzusteringsovereenkomst 
tussen Weert en Yuhang. Economie, cultuur en toerisme vormen belangrijke 
pijlers onder deze verzustering.

Hangzhou ligt in het oosten van China, in de zogeheten Shanghai Delta, iets 
ten zuiden van Shanghai. Hangzhou is de hoofdstad van de provincie Zhejiang. 
Het aantal geregistreerde inwoners in Hangzhou bedraagt zo’n 7 miljoen. 
Hangzhou is een van de bekendste en welvarendste steden van China. 
Yuhang is een van de 6 districten van Hangzhou en ligt in het centrum van 
de Yangtze River Delta en kent een oppervlakte van 1.220 vierkante kilometer. 
Yuhang bestaat uit circa  800.000 inwoners.

Het aangaan van een stedenband kan leiden tot nieuwe exportkansen voor 
het regionale bedrijfsleven en kan tegelijkertijd leiden tot het binnenhalen 
van nieuwe opdrachten en activiteiten uit en in China. 
De gemeente Weert is ervan overtuigd dat cultuur een belangrijke schakel is 
in de economische samenwerking tussen Nederland en China. 

In China speelt de overheid een grote rol in de economie. Dat betekent dat 
ondernemers de overheid nodig hebben, als zij een voet aan de grond willen 
krijgen in dit land. Dit geldt in het bijzonder voor buitenlandse ondernemers.
In het zaken doen met China is het opbouwen van een goede onderlinge 
relatie een basisvoorwaarde.

Jeugdboeken 

Leesboeken 

Aiyar, Pallavi  Het jaar van de kat
Bakker, Geeri  Mette goes China
Cao Wenxuan   Wawa de wondervogel: Spreeuwenstad en de piraten
Cheng, Jack  Ik zie je in de kosmos
De Pelseneer, Reine De keizer kan niet slapen
Dibben, Damian  Het nachtschip
Geerts, Paul  Pinda de panda
Grindley, Sally  Verkocht
Koolmees, Eeuwoud Fabrieksgeheim
Lévy, Didier  Shen Shan: waar is Litchi?
Stilton, Geronimo De avonturen van Marco Polo
Van Erkel, Gerda Het jaar van de draak
Verhelst, Peter  Het geheim van de keel van de nachtegaal
Voorhoeve, Anne Nanking road
Vriesekoop, Bettine Kleine Ming en de gouden krekel
Weisbrod, Ella  Pats!
Wilkinson, Carole De Tuinen van de Purperen Draak
Zhang Ze  Een naam voor babymuis
 
 



Chinees Nieuwjaar

Het Chinese jaar Huangdi 4716, het Jaar van de Hond, begint op vrijdag 
16 februari 2018. Chinees Nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival 
of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen.

Chinees Nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de vijftiende dag 
van de eerste maand van de Chinese kalender. 
Het Chinese jaar begint op de tweede nieuwe maan na de  zonnewende 
van 21 december. Dit kan niet voor 21 januari en niet na 20 februari 
gebeuren. 

Het is gebruikelijk dat men schulden betaalt, nieuwe kleren worden ge-
kocht, en het huis wordt schoongemaakt. Er is gewoonlijk een groot familie-
maal en de goden worden geëerd. De mensen geven elkaar cadeaus, inge-
pakt in rood papier - en in rood papier verpakt vuurwerk wordt afgestoken.

De feesten kunnen drie of zelfs vijf dagen lang zijn. 
Het Chinees Nieuwjaar wordt traditioneel gevierd met de drakendansen 
en leeuwendansen. Volgens legenden was Nian (“Nyehn”) een mensetend 
prooidier in het oude China, die ongemerkt huizen kon binnendringen. Al 
gauw leerden de Chinezen dat Nian gevoelig was voor hard lawaai en de 
kleur rood, en zij verdreven hem met explosies, vuurwerk, en veelvuldig 
gebruik van de kleur rood in het huis. Deze gebruiken leidden tot de eerste 
nieuwjaarsvieringen. 

Het Chinese Nieuwjaar is ook de tijd waarin de grootste jaarlijkse 
menselijke migratie plaatsvindt. Chinezen over de hele wereld keren op 
nieuwjaarsavond naar huis om bij het avondeten met hun familie samen 
te zijn.

Levenskunst  - gezondheid    
    
Arend, Stefanie Yin yoga
Brown, Simon  Feng Shui als levensstijl
Chong, Woei-Lien Filosofie met de vlinderslag
Confucius  Over chaos en goddelijke verandering
Cotterell, Arth  De grote mythologie encyclopedie
Guntli, Reto  Living in China
Gyatso, Tenzin  De kunst van compassie
Gyatso, Tenzin  De kunst van relaties
Gyatso, Tenzin  De kunst van vergeven
Gyatso, Tenzin  Zijn wie je werkelijk bent
Hering, Anne  Zhineng qigong voor dagelijks gebruik
Ho, Yat-Ming Cathy Chinese kalligrafie
Kaptchuk, Ted J. Handboek Chinese geneeswijzen
Kluivers, Lilian  De helende kracht van Do-In
Laozi   Tao Te Tjing
Liao, Waysun  Chi voor beginners
Lin, Chunyi   Spring Forest Qigong
Lok, Joan  Chinees penseelschilderen
Lundberg, Paul Het nieuwe shiatsuboek
Nooyen, Elly  Hart voor Tao
Ody, Penelope  De Chinese-geneeskundegids
Paungger, Johanna  In harmonie met de maan
Puett, Michael  De weg
Qu Lei Lei  Handboek Chinese kalligrafie
Shao Zhao-Ming  Tai chi
Shaughnessy, E. L. Wijsheid van Confucius, Lao Zi, Zhuang Zi en andere 
   Chinese meesters
Siek, Jane Siok-Tjoe Dayan Qigong
Somerville, Neil Jouw Chinese horoscoop voor 2017
Somerville, Neil  Jouw Chinese horoscoop voor elk jaar
Walstijn, Patricia van Qigong lifestyle
Webster, Richard Feng shui voor beginners
 
 


