
China, officieel de Volksrepubliek China, ligt in Azië. De Chinese naam voor China is Zhong guo, wat middenland betekent.  
We kennen het allemaal als het land met de meeste inwoners van de wereld: ruim 1,4 miljard. Het land heeft een oppervlakte van 

ruim 9,5 miljoen km2 en kent zeer diverse landschappen, zoals subtropische regenwouden, bergen maar ook woestijnen. 
China grenst in het noorden aan Mongolië en Rusland, in het oosten aan Noord-Korea, in het westen aan Afghanistan, Kazachstan, 
Kirgizië, Tadzjikistan en Pakistan en in het zuiden aan India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos en Vietnam. De hoofdstad is Peking. 

Tijdsverschil
De Chinese tijdszone is GMT +8. China 
doet niet aan zomertijd, daardoor is het 
tijdsverschil met Nederland in de zomer 
kleiner (6 uur later) dan in de winter (7 

uur). 

Algemene reisinformatie

Geld
In China betaal je met de yuan, ook wel 

bekend als de renminbi (RMB). 
De koers is ongeveer €1 =  6,88 yuan. 

Kleding
Kleed je niet te opvallend en vermijd 
laag uitgesneden topjes of shirts 

zonder mouwen. Het beste kun je een 
broek of rok dragen die op of over 
je knie valt. Het is mogelijk dat je op 
straat Chinezen ziet die wel andere 

kleding dragen.  



Taal
De officiële taal van China is het 

Mandarijn. Een andere taal die veel 
gesproken wordt, is het Kantonees. 

Beide zijn tonale talen, waarbij de toon 
waarop je een woord uitspreekt invloed 

heeft op de betekenis.  
Zo kan het woord ma zowel moeder als 
paard betekenen, afhankelijk van hoe je 

het uitspreekt. 

Chinezen gebruiken bij het schrijven 
geen letters maar karakters. Je leest ze 
wel gewoon van links naar rechts. Elk 
afzonderlijk karakter staat voor een 
bepaald woord; je moet er zeker zo’n 
2.000 kennen om bijvoorbeeld een 
Chinese krant te kunnen lezen. 

Eten
Chinezen zijn trots op hun eten en 
willen het graag met je delen. Maak 
vooral veel complimenten! Probeer 
voedsel niet te weigeren. Als je denkt 
dat je het niet lust, neem dan in ieder 

geval een klein beetje. Wees niet verrast 
als bij het eten de lokale mensen je bord  
bijvullen, dit is een vriendelijk gebaar. 

Heb je genoeg gehad, laat dan wat eten 
op je bord liggen. Luidruchtig eten is 

normaal: Chinezen praten luid, smakken 
en boeren. Dat laatste is overigens geen 

‘compliment aan de kok’, zoals veel 
mensen in Nederland denken. Het is 
gewoon minder ongepast dan in het 

Westen. 

Formeel en indirect
Nederlanders gaan vaak informeel met 
elkaar om, zowel in de familiekring als 
op het werk. De Chinese cultuur is veel 

formeler. Je doet wat je baas je opdraagt en 
hebt respect voor ouderen. 

Nederlanders zijn daarnaast specialisten in 
direct taalgebruik. Voor ons is dat prettig, 
zo weten we wat we aan elkaar hebben. In 
de Chinese cultuur zijn mensen echter veel 
indirecter: de harmonie moet boven alles 

bewaard blijven. 
Grapjes maken waarbij je een ander een 

beetje voor gek zet vinden wij vaak normaal, 
maar in China kan dat absoluut niet. Je laat 

iemand nooit gezichtsverlies lijden.

ABC

Eer en schaamte
Als Nederlanders denken wij vaak in 

termen van schuld en gerechtigheid. Als 
je iets verkeerd doet, moet je daarvoor 
boeten. Chinezen gaan echter uit van 
eer en schaamte. Voor hen is het vooral 
belangrijk om de familie-eer of de eer 
van de gemeenschap hoog te houden. 
Het is goed om dingen uit te spreken 

waarmee je een persoon eert, waarbij je 
jezelf onder die persoon plaatst. 

Gevoelige onderwerpen
In China is het normaal om te vragen 
naar je inkomen en de huurprijs van je 
woning. Ook kan men uitspraken doen 

over je uiterlijk en gewicht. 
Het is niet gepast om bij oudere mensen 

te vragen naar leeftijd. Ook jonge 
volwassen vrouwen willen niet altijd 

vertellen hoe oud ze zijn.
Negatieve uitspraken over de regering 
kunnen gevolgen hebben voor de 

mensen die je spreekt. Probeer politieke 
onderwerpen dus te vermijden. 
Daarnaast zijn Chinezen trots op 
hun land, daarom krijgen ze er niet 
graag kritiek op. Neem dan ook geen 
boeken mee die voor de autoriteiten 
aanstootgevend kunnen zijn, zoals 
Wilde Zwanen of God’s Smuggler. Je 

eigen Bijbel mag wel mee.

Spugen, roken en drinken
Veel Chinezen, vooral op het platteland, 

spugen op straat. Dit is een oude 
Chinese gewoonte.  De overheid 
probeert, met wisselend succes, de 
bevolking deze gewoonte af te leren 
door bijvoorbeeld borden te plaatsen. 
Chinese christenen onthouden zich van 
alcohol en tabak. Dit is voor hen een 
teken van bekering, van het afleggen 

van oude (slechte) gewoontes



Vieze vloer
Chinezen gaan nooit op de vloer zitten 

en proberen hun tas ergens op te 
zetten. De vloer wordt namelijk als vies 
ervaren. Wees dus niet verbaasd als je 
een stoel voor je tas krijgt aangeboden.

Fijne reis 
toegewenst!

Cadeautjes
Het geven van cadeaus is een belangrijk 
onderdeel van het bouwen aan relaties. 

Veel Chinezen vinden het leuk om 
buitenlanders te ontmoeten en willen 
graag vrienden met hen worden. Op 
het moment dat een Chinees je iets 
aanbiedt, is het wijs een of twee keer 
vriendelijk te weigeren. De persoon zal 
aandringen als hij het echt wil geven. 
Je hoeft als buitenlander niet per se iets 
terug te geven. Wil je zelf iets geven? 
Geef dan liever niet iets dat zwart of 
wit is. Rood is altijd goed. Overhandig 
het cadeautje met beide handen. Geef 
niet een heel groot cadeau, want in de 
Chinese cultuur hoor je een cadeau van 

dezelfde waarde terug te geven. 


