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China      
- Eenkindpolitiek – les 2  - 

Inleiding 

Jullie hebben al een les gehad over de éénkindpolitiek. Wat weten jullie er allemaal 

al van? Wat jullie al weten, schrijven jullie samen met jullie juf of meester in een 

groot woordweb. Vandaag gaan jullie ontdekken wat de gevolgen zijn van de 

éénkindpolitiek voor de Chinese bevolking.  

 

Veel plezier! 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het beloofde land  

Het oude Israël en de Bijbel horen bij elkaar. De Bijbel begint al in Genesis, het 

eerste Bijbelboek,  over Israël. In de Bijbel staat dat Israël het ‘beloofde land’ is 

van het Joodse volk. Niet alleen de Joden zien Israël als een heilig land. Ook 

christenen en moslims geloven dat Israël het land is waar God eenmaal zal 

terugkeren. Christenen vinden dit in het Oude Testament, Moslims lezen dit in de 

Koran. Op 15 mei 1948 werd de staat Israël opgericht. Eindelijk had het Joodse 

volk, dat eeuwenlang was vervolgd en opgejaagd, een eigen plek. Duizenden Joden 

die de Tweede Wereldoorlog hadden overleefd, emigreerden naar de nieuwe 

staat en bouwden een nieuw bestaan op. De staat Israël is er dus nog niet zo lang, 

maar de geschiedenis van het land is al heel oud, uit de tijd van de Bijbel. Het 

overgrote deel, namelijk 80% van de bevolking, is Joods. Je hebt dus te maken met 

een Joodse cultuur. Van de andere 20% is het merendeel moslim en een klein 

aantal christen.  

 

 Kun jij kenmerken noemen van een Joodse cultuur? 
 

Religieuze plaatsen 

Israël is het land van de Bijbel. Al eeuwenlang komen christenen en joden naar het 

land om plaatsen te bezoeken die in de Bijbel worden genoemd en waar bijzondere 

Mannenoverschot in Azië gaat voor problemen zorgen 

In Azië krijgen ouders liever zonen dan dochters. Welke gevolgen 

dat beleid precies heeft, is nu door wetenschappers in beeld 

gebracht. En het ziet er niet zo rooskleurig uit. 

In landen als Zuid-Korea, India en China worden jaarlijks veel meer jongetjes 

dan meisjes geboren. Ouders laten van tevoren het geslacht bepalen en 
hebben een duidelijke voorkeur voor de jongens. Dat gaat metname de 

komende twintig jaar – als die jongetjes volwassen worden – voor problemen 

zorgen. 

Geen gezin 

In grote delen van China zijn zo’n tien tot twintig procent meer mannen dan 

vrouwen. Er zijn zelfs gebieden waar voor elke 100 meisjes maar liefst 125 

jongetjes geboren worden. Veel van die jongetjes kunnen later geen vrouw 

vinden en dus ook geen kinderen krijgen. En dat terwijl het stichten van een 

gezin zeer belangrijk is voor de Aziaten. 

Depressie 
De onderzoekers verwachten steeds meer problemen als steeds meer 

mannen hun draai in de maatschappij niet kunnen vinden. Depressies en 

agressief gedrag liggen op de loer. Er zouden zelfs bendes vrijgezellen kunnen 

ontstaan die samen de buurten onveilig maken.  

 

?  Hoe zou de Chinese regering ervoor kunnen zorgen dat er meer meisjes 

geboren worden? Bedenk een plan.  
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Artikel 1 

China versoepelt éénkindpolitiek 

© EPA  

China gaat de éénkindpolitiek versoepelen: ouders mogen twee kinderen krijgen 

als de vader of moeder zelf enig kind is. Ook zou China van plan zijn de 

heropvoedingskampen af te schaffen.  

Nu mogen stellen in de stad maar één kind hebben. Op het platteland mogen 

stellen twee kinderen hebben als het eerste kind een meisje is. Sinds eind april 

2014 was het beleid al enigszins versoepeld: maar toen moesten beide ouders 

nog enig kind zijn. 

De autoriteiten grijpen hard in als mensen de regels overtreden. Moeders 

worden gedwongen tot abortus. Stellen die illegaal een tweede kind krijgen, 

worden onder druk gezet: het tweede kind mag zich niet inschrijven bij de 

gemeente tenzij de ouders zich steriliseren.  

Economie draaiende houden 

China wil af van de éénkindpolitiek omdat het land na 30 jaar de gevolgen van 

het beleid voelt: de beroepsbevolking krimpt en de vergrijzing neemt toe. Nu 

zijn er voor elke gepensioneerde nog vijf werkende Chinezen, in 2030 zijn dat 

er maar twee. Als China niets doet, komt het straks handen tekort om de 

economie draaiende te houden.  

De éénkindpolitiek wordt algemeen gehaat, vertelt RTL Nieuws-correspondent 

Marije Vlaskamp: "Mensen willen er helemaal vanaf. Maar dit is maar een klein 

stapje. Het is nog steeds zo dat de staat bepaalt hoeveel kinderen jij kan 

krijgen." 
 

Artikel 2 

 

Chinese éénkindpolitiek veroorzaakt 'verpeste generatie' 

  

AMSTERDAM - De Chinese éénkindpolitiek laat sporen na in het karakter 

van opgegroeide kinderen.  

Ze zijn wantrouwiger, risicomijdender, minder competitief en minder 

nauwgezet dan Chinezen van vlak voor deze beleidsmaatregel werd 

ingevoerd. 

Dat concluderen onderzoekers van de Universiteit van Melbourne in de 

nieuwste editie van Science Express, de online uitgave van Science. 
Zij onderzochten 421 kinderen uit Peking die vlak voor of na 1979 werden 

geboren. In dat jaar voerde de Chinese regering de politiek in om de 

bevolkingsgroei in te dammen. 

 

 
 

Weetje… 

 …  Dat er in 

China heel veel 

abortussen 

gepleegd 

worden? Dit 

doen ze om te 

voorkomen dat 

ze nog een 

tweede kind 

krijgen...!  

In China zijn er 

heel veel 

kinderen zonder 

vader en 

moeder, omdat 

ouders geen 

tweede kind 

willen. Daarom 

zijn er veel 

weeshuizen in 

China.  
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De éénkindpolitiek houdt in dat ieder stel maar één kind mag grootbrengen. 

 

Verpeste generatie 
Dankzij deze politiek groeide een generatie kinderen op die wel de 'kleine 

keizers' genoemd werden. In de Chinese media worden ze, nu ze zijn 

opgegroeid, de 'verpeste generatie' genoemd. Tot nu toe ontbrak een 

wetenschappelijke onderbouwing voor deze veronderstelling. De 

onderzoekers namen persoonlijkheidstesten af bij de vrijwilligers en lieten hen 

vier spellen spelen. Daarmee maten ze onder meer lef, altruïsme, optimisme 

en concurrentievermogen. Op al deze factoren scoorden de éénkindspolitiek-

generatie lager dan de kinderen van voordat deze politiek werd ingevoerd. 

 

Geld 

Tijdens een vertrouwensspel bijvoorbeeld, kregen de deelnemers ongeveer 15 

dollar, waarvan ze een deel aan een anonieme andere deelnemer konden 

geven, in de wetenschap dat de onderzoeksleider dat bedrag zou verdrievou-

digen. De andere deelnemer kreeg vervolgens de gelegenheid om een deel van 

het bedrag terug te geven. Eénkindkinderen gaven 16 procent minder geld aan 

de anonieme ander en gaven elf procent minder geld terug wanneer zij de 

ontvanger waren. 

Zo speelden ze ook een vergelijkbaar risicospel en een competitiespel. Op al 

de onderzochte factoren scoorden de éénkindspolitiekgeneratie lager dan de 

kinderen van voordat deze politiek werd ingevoerd. Al een paar jaar gaan er in 

China stemmen op om de éénkindpolitiek te versoepelen. Waarschijnlijk zal 

dit onderzoek deze roep alleen maar versterken. 

 

Artikel 3 

 

Baby door wc gespoeld 

In China is een baby van enkele dagen oud zaterdag door een toilet gespoeld 

en vast komen te zitten in de afvoer. Buurtbewoners in het oostelijke Jinhua-

gebied hoorden gehuil en haalden er de brandweer bij, die met veel creativiteit 

het jongetje uit zijn benarde positie bevrijdde. 

Het was erg moeilijk om de baby uit de buis te halen. Het lukte de brandweer 

niet om hem eruit te trekken, waarna zij het bewuste afvoerdeel loszaagden 

en de buis voorzichtig openknipten. Het heeft zeker twee uur geduurd 

voordat de baby bevrijd was. Inmiddels maakt hij het goed. 

De operatie leverde het kind wel enkele sneeën op in zijn gezicht en op zijn 

ledematen “Gelukkig heeft de baby het overleefd. De persoon die hem in de 

steek heeft gelaten, wordt nog steeds verdacht van poging tot moord”, aldus 

een politieambtenaar die niet bij naam genoemd wordt. Het overheidsapparaat 

is nog altijd op zoek naar de ouders. 

Het is mogelijk dat de ouders het kind door de toiletpot spoelde uit angst 

voor financiële straffen vanuit de Chinese overheid, omdat er nog altijd een 

éénkindsbeleid geldt in het land. Financiële problemen kunnen ook een rol 

hebben gespeeld bij de beslissing. 
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Weetje… 

 …  Wanneer 

ouders een meisje 

krijgen als eerste 

kind, ze vaak toch 

nog ‘stiekem’ een 

tweede of soms 

zelfs derde kind 

krijgen? 
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  Artikel 4 

 

330 miljoen abortussen in China sinds invoering gezinsplanning 

 

Chinese dokters hebben, sinds de invoering van de eerste 

gezinsplanningsmaatregelen door regering 40 jaar geleden, ruim 330 

miljoen abortussen uitgevoerd. Dat blijkt uit officiële gegevens van het 

Chinese ministerie van Volksgezondheid waarover de krant Financial 

Times bericht. . 

Begin jaren 70 begon de Chinese regering maatregelen in te voeren om de 

explosieve groei van de bevolking in te perken. Koppels werden 
aangemoedigd minder kinderen te krijgen, wat in 1979 uitmondde in de 

beruchte 'éénkindpolitiek' (maximum één kind per Chinees gezin, met 

uitzonderingen voor een aantal etnische minderheden en enkele 

landbouwfamilies).  

Sinds die eerste maatregelen zijn er volgens officiële cijfers 336 miljoen 

abortussen uitgevoerd en 196 miljoen sterilisaties. 

Mensenrechtenactivisten hebben in het verleden vaak aangeklaagd dat er 

door de maatregelen veel gedwongen abortussen en sterilisaties gebeuren. 

 

Vergrijzing 

Volgens eerdere schattingen van de Chinese overheid zou het land, waar 

nu 1,3 miljard mensen wonen, nog een derde meer inwoners geteld 

hebben als er geen geboortebeperkingen waren opgelegd.  

Toch komen er barsten in de politiek, omdat de werkende bevolking 

afneemt en de bevolking vergrijst, net zoals in westerse landen. Dat zou, 

zo zeggen specialisten, wel binnen enkele jaren eens een stevige 

economische rem voor het land kunnen betekenen. Ook werd er door 

Chinese families bij beslissingen tot abortus geregeld geselecteerd op 

jongens, waardoor de Chinese bevolking nu een 34 miljoen meer mannen 

dan vrouwen telt.  

 

Artikel 5 

 

Eenkindpolitiek in China 
China heeft de snelst groeiende bevolking van de wereld. Er wonen ruim 

1,3 miljard mensen, ongeveer een vijfde deel van de totale wereldbe-

volking. 

Om deze reden heeft de Chinese regering in 1979 besloten dat elk 

echtpaar slechts één kind mag krijgen, het zogenoemde ‘éénkindbeleid’. 

Vooral in de stad kan dit beleid gemakkelijk aan de bevolking worden 

opgelegd. 

Risico's tweede kind 

Wanneer er ‘illegaal’ een tweede kind op komst is, riskeren de ouders dat 

zij: 

•    gedwongen worden abortus te plegen 

•    een gevangenisstraf krijgen, of 

•    een hoge boete moeten betalen (wat zij vaak niet kunnen) 

 

 

 

Weetje… 

 …  Dat sommige 

rijke Chinezen wel 

twee kinderen 

hebben? Ze 

hebben genoeg 

geld om de boete 

te betalen die je 

krijgt als je een 

tweede kind hebt.  
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Gevolgen 

Dit leidt er nogal eens toe dat de toekomstige ouders de zwangerschap 

verzwijgen en na de geboorte het kind te vondeling leggen. De 

éénkindpolitiek heeft ertoe geleid dat de Chinese vrouw tegenwoordig 

gemiddeld nog maar 1,5 kind krijgt, terwijl dat er vroeger nog 6 waren. 

Resultaat 

De éénkindpolitiek in China heeft naar schatting 400 miljoen geboortes 

weten te voorkomen. Ook zou dit beleid voor minder armoede hebben 

gezorgd, doordat er nu geen grote gezinnen meer zijn. De éénkindpolitiek 

lijkt dus een groot succes. 

Problemen 

Door deze politiek zijn ook de volgende problemen ontstaan: 

-    Vergrijzing. De Chinese bevolking wordt steeds ouder en het is steeds 

lastiger om deze ouderen te onderhouden, omdat het aantal jonge 

arbeidskrachten afneemt. 

-    Een scheve man-vrouwverhouding. Doordat veel Chinese gezinnen liever 

een zoon dan een dochter willen, kiezen zij regelmatig voor een abortus als 

er een meisje op komst is. Hierdoor is er een tekort aan vrouwen ontstaan. 

-    Miljoenen abortussen en babylijkjes. De boetes voor het krijgen van een 

tweede kind zijn zo hoog dat veel mensen, vooral boeren, deze niet kunnen 

betalen. Hierdoor worden jaarlijks miljoenen abortussen gepleegd. Gezinnen 

die toch een tweede kind krijgen, ‘dumpen’ het. 
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Weetje… 

 …  Dat heel 

veel Chinese 

kinderen te dik 

zijn? Dit komt 

omdat enig kind 

zijn en vaak 

enorm verwend 

worden door de 

ouders.  
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Opdracht 1 

 

Maak in groepjes van ongeveer 5 leerlingen de volgende vragen bij het 
krantenartikel 

 

Schrijf kort op waar dit artikel over gaat. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

 

Leg uit waarom dit artikel met de éénkindpolitiek te maken heeft. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Geef kort jullie mening over dit artikel. 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Weetje… 

 …  Dat de 

énkindpolitiek al 

meer dan dertig 

jaar bestaat? De 

wet is sinds 1979 

ingevoerd.  
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Weetje… 

 …  Dat er door 

het invoeren van 

de éénkindpoli-

tiek bijna 250 

miljoen minder 

Chinezen 

geboren zijn de 

afgelopen jaren? 

 

 

 

Opdracht 2 

Jullie presenteren nu jullie artikelen aan elkaar in 2 minuten. Schrijf van de 

andere vier presentaties die je gehoord hebt, de belangrijkste woorden op. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Presentatie 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presentatie 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie 3 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentatie 4 
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Opdracht 3 

 

We gaan een brief schrijven naar kinderen in China. Gebruik lijntjespapier.  Je 

mag zelf kiezen naar wie je de brief schrijft. Zorg dat de volgende punten in 

ieder geval in je brief staan: 

 

-Naam voor wie de brief bedoeld is. 

-Je schrijft wat over jezelf en hoe jouw leven in Nederland eruit ziet. 

-Je schrijft over wat jij weet over de éénkind politiek in China. 

-Je reageert op het verhaal van degene aan wie je de brief schrijft en laat 

merken dat je meeleeft. 
-Je sluit de brief passend af. 

-De brief moet minstens uit 12 regels bestaan.  

 

Xing 

Xing is een Chinese jongen van 10 jaar. Hij woont in de stad en is enig kind 

thuis. In zijn klas zitten bijna alleen maar jongens. Hij vindt het erg saai dat hij 

enig kind is en hij heeft maar een hele kleine familie met een neefje.  

Lu 

Lu is een Chinees meisje van 12 jaar. Ze heeft altijd het idee dat haar ouders 

veel liever een jongen hebben gehad dan een meisje. Na haar basisschool gaat 

ze niet meer verder naar de middelbare school, maar gaat ze haar vader en 

moeder helpen op de boerderij.  

Ming 

Ming is een Chinese jongen van 8 jaar. Thuis hebben ze een groot probleem, 

want de moeder van Ming krijgt weer een kindje. Zijn vader en moeder zijn 

radeloos… 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lu 

Xing 

Ming 
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