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Je wordt begeleid naar de knusse kamer met ronde 
tafel. De schotels worden geserveerd, het bier 
schuimt niet echt, het draait allemaal om de Maotai
( Chinees vuurwater) die in kleine toastglaasjes 
wordt gegoten.
Je gastheer, links van jou, heft het glas, steekt het de 
hoogte in en nodigt je uit met een respectvol gebaar.
Wat doe je?

 Je zegt  “Ik drink niet.” en vraagt om een fruitsapje.

 Je beantwoordt zijn gebaar en nipt aan het glas 
zonder ervan te drinken.

 Je reageert enthousiast, gooit de likeur naar binnen, 
schreeuwt het uit  “Fantastisch!” en roept de 
dienster om een volgende ronde.

 Je bekijkt het glaasje erg bedenkelijk. “Wat is dat 
voor brol?” denk je en je weigert het aan te raken. 



 Samen eten als hèt
communicatiemiddel bij uitstek

 Activiteit waarbij wij, levende 
wezens, betekenissen uitwisselen 
door op elkaars signalen te 
reageren.

 交流如空气一般，供人
呼吸生存。
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 1. het begrijpen van elkaars 
leefwereld van lokale situaties en 
gebeurtenissen

 2. het begrijpen van elkaars 
mondelinge en schriftelijke 
boodschappen.

 3. het begrijpen van elkaars 
symbolen, gebaren en gedrag. 
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 A. Gele Rivier

 B. Parelrivier

 C. Blauwe Rivier









 A. De Gele Vlakte

 B. Het Land van Leiders

 C. Het Rijk van het Midden



 De Qin Dynastie

 China en het Westen









 A.  1975

 B.  1978

 C.  1981



 1978 Partijcongres december
- Poes zwart of wit?
- Onafhankelijk China door
economische herstructurering :

landbouwhervorming

 1984 Van platteland naar de steden


 1992 Deng bezoekt Markteconomie trend in 
Zuid-China

 2001 China wordt lid van WTO

 2012 “Normalisering van economische groei”

 2017 Socialisme met Chinese karakteristieken 
begint nieuw tijdperk 

-Leadership
-Economy
-International relations.(OBOR)





 A. De Schildpadden

 B. De post 90’ers

 C. De Mieren



 Mannen van de Lange Mars

(1934 De Lange Mars)

 Verloren Generatie

(Honderd Bloemencampagne, Grote

Sprong Voorwaarts, Culturele 

Revolutie)

 Witte boorden

 Kleine Keizers



 MvdLM : wrevelig

 VG : gematigd positief

 WB : grijpen kansen

 KK : grote verantwoordelijkheid, 
topconsument, sociaal arm.

1 kindpolitiek : 

- vergrijzing

(2040/20%/+65)

- jongens-meisjesverhouding 

(100-109/ 2020 40 miljoen 男)



 1. De Kleine Keizers

 2. + Goede scholing, betere skills,

creatief, extravert.

- Moeilijk, lui, verwend.

 3. Betekenisvolle rol in familie 
koopgedrag

(Zakgeld, kleding, medebeslisser, credit card, merken)
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Moet je Chinees kunnen spreken om 

succesvol te zijn in China?

1. Chinees communiceren

2. Snel Chinees/online

3. Chinese naam

4. Chinese productnaam
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Familienaam – voornaam

Mao Zedong 
Deng Xiaoping
Xi Jinping 

Top 3 
Wang
Zhang
Chen



Westerlingen met Chinese 
naam

Jan Koolen, uit Berchem 
net tweeënveertig 
geworden, 1m90 groot.

杨高龙
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