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Paragraaf 1
‘Hoe komt het dat er een grote armoede is op het platteland in China?’
Paragraaf 1.1 ‘Welke provincies heeft China en hoe ziet het land China
eruit?’
China is een gigantisch groot land en er wonen heel veel mensen. Dat weet iedereen. Maar hoe
groot is China nu echt en hoeveel mensen wonen er in China? Zijn dat er nou echt zo bijzonder veel
als ze zeggen?
‘De totale oppervlakte van China beslaat 9.580.000 km² en het is daarmee het op twee na grootste
land ter wereld. China is grofweg 300 keer groter dan Nederland en kan qua oppervlakte gemakkelijk
met West-Europa worden vergeleken. Landschappelijk is China onmetelijk divers: de uitgestrekte
laagvlakte van het noordoostelijke deel; het heuvelachtige en waterrijke zuidoostelijke deel; het lssplateau van Centraal China; het hoogland van Tibet en Qinghai; de woestijn- en steppe gebieden
van Xinjiang en Binnen-Mongolië en tenslotte het grillige karstlandschap van het zuiden met z'n
klassiek aandoende uitzichten. ` (Mureau, 2014)
China is dus inderdaad een groot land. Het landschap van China verschilt heel erg met het landschap
van Nederland. Er zijn gebieden die laagvlakten zijn. Daarbij kun je denken aan Nederland, dat is ook
laagland en het is vlak. Maar in het land china vind je ook heuvelachtige gebieden. En niet alleen
heuvelachtig, maar zelfs bergen zijn in China te vinden. De beroemde Mount Everest ligt in China. Dit
is de hoogste berg van de wereld. De berg is maar liefts 8850 meter hoog. En op de top van de berg
ligt eeuwige sneeuw.
China is dus een heel divers land met hele verschillende gebieden. Je hebt er hoogland, laagland, de
woestijn- en steppe gebieden en het grillige karstlandschap. ‘Het klimaat verschilt erg, van tropisch in
het zuiden tot noordpooltoestanden in het noorden. Het eiland Hainan ligt ongeveer ter hoogte van
Jamaica terwijl Harbin, één van de grootste steden in het noorden, ter hoogte van Montreal ligt. Het
terrein varieert ook, met hoofdzakelijk gebergte, hoogvlaktes en woestijn in het westen; het oosten
biedt vlaktes, deltagebieden en heuvels. Op de grens met Tibet en Nepal ligt de Mount Everest, met
8.850 meter het hoogste punt op aarde. De Turpan-laagvlakte in noordwest-China is dan weer het
laagste punt in het land, precies 154 m onder zeeniveau (meteen ook het op een na laagste landpunt
van de wereld, na de Dode Zee in Israël).` (Steven de Jong, 2010)
China is ingedeeld in provincies. Hieronder kun je zien in welke provincies ze zijn ingedeeld en welke
hoofdstad er bij elke provincie hoort. De provincies staan op alfabetische volgorde.Paragraaf 2
‘Welke feesten worden er naast het Chinees Nieuwjaar nog meer gevierd?’
Naast het Chinees Nieuwjaar dat de Chinezen aan het begin van de lente vieren, zijn er nog een
aantal andere kenmerkende feesten voor de Chinezen als het Lentefestival, het Lantaarnfestival, het
feest van Qingming, de grafschoonmaakdag, het drakenbootfeest, de Zeven Zusters Dag, Chung
Yuan, het Maanfeest, het Chung Yeung feest en het feest van de Winterzonnewende. Daarnaast zijn
er ook nog etnische minderheden die hun eigen feesten vieren.
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Paragraaf 1.2 ‘Provincies met hun hoofdsteden’




























Anhui – Hefei
Fujian – Fuzhou
Gansu – Lanzhou
Guangdong – Guangzhou
Guangxi - Nanning
Guizhou – Guiyang
Hainan – Haikou
Hebei – Shijiazhuang
Heilongjiang – Harbin
Henan – Zhengzhou
Hubei – Wuhan
Hunan – Changsha
Innermongolia Jiangsu – Nanjing
Jiangxi – Nanchang
Jilin – Changchun
Liaoning – Shenyang
Qinghai – Xining
Shaanxi - Xi'an
Shandong – Jinan
Shanxi – Taiyuan
Sichuan – Chengdu
Taiwan – Taibei
Tibet - Lhasa
Xingjiang - Urumqi
Yunnan – Kunming
Zhejiang – Hangzhou (Steven de Jong, 2010)

Paragraaf 1.3 ‘Hoe ziet China eruit?’
‘China heeft veel verschillende landschappen. Er zijn heuvels, vlaktes, rivierdelta’s in het oosten en
woestijnen, hoge plateaus en bergen in het westen.’ (Huggins-Cooper, 2008) Zoals we al eerder
ontdekt hadden ziet China er heel erg verschillend uit. Dat kun je ook lezen in het citaat. In het
westen van China kun je de Taklamakanwoestijn vinden. Dit is de op één na grootste woestijn ter
wereld. Hij wordt de woestijn des doods genoemd. Deze naam heeft de woestijn gekregen omdat de
woestijn zo droog is.
‘Het klimaat in China is heel gevarieerd. In Hainan, in het zuiden, is het warm en tropisch en je hebt
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alleen dunne kleren nodig. In Mantsjoerije, in het noorden, is het klimaat subarctisch en heb je warme
kleren nodig. Dit betekent dat de temperaturen
heel laag zijn, maar liefst -30°C in de winter, en de
zomers zijn kort er warm.’ (Huggins-Cooper,
2008) Het gevarieerde klimaat zorgt dus voor een
gevarieerd China. Op de ene plek in China vind je
heel veel heuvelachtige gebieden en zie je vooral
groen van de gewassen. Op een andere plek in
China zit je echt tussen de bergen en kun je zelfs
sneeuw tegen komen! Dit gedeelte van China ziet
er dan juist rotsachtig uit.
En zoals je eerder kon lezen zijn er ook woestijnen in China en dat gebied ziet er dan juist heel erg
droog uit. Het zijn de bergen die ervoor zorgen dat er zoveel klimaatverschillen zijn in China.

Paragraaf 2
‘Wat verbouwen de boeren op het platteland en hoe verbouwen ze dat?’
Het is algemeen bekend dat er in China rijst wordt verbouwd. Als je aan China denkt, dan denk je
aan een chinees op een nat akkerveld en je denkt aan rijst. Maar is rijst het enige dat verbouwt wordt
in China? En hoe wordt dit dan verbouwt?
‘Als je door China reist, zal je uitgestrekte landbouwgebieden zien. China is ’s werelds grootste
producent van rijst, tarwe, sojabonen en rietsuiker. (Huggins-Cooper, 2008)’ Er worden dus meer
producten in China verbouwt dan dat wij verwacht hadden. Dat blijkt uit dit citaat. Dit zorgt er dus
ook voor dat er verschillende soorten van akkerbouw zijn in China.
China heeft grote rivieren en belangrijke stromen door het land lopen. De boeren maken hiervan
gebruik. Ze gebruiken het water van de rivieren voor hun gewassen op de akkers. Via leidingen
wordt het water naar de akkers geleidt. Vooral voor de rijst is dit belangrijk, wat dit gewas heeft veel
water nodig.
‘Er worden grote hoeveelheden voedsel
geproduceerd, ook al zijn de meeste mensen
arm en zijn landbouwmachines schaars. Veel
boeren gebruiken een ‘looptractor’, een kleine
machinale cultivator die met de hand bediend
wordt, als een soort grasmaaier. In veel
gebieden wordt de waterbuffel nog gebruikt bij
het werk op het land.’ (Steele, 1999) Het werk
op het platteland wordt dus op verschillende
manieren gedaan. Er zijn landbouwmachines,
maar de meeste boeren kunnen zich deze niet
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veroorloven en daarom wordt hier nog weinig gebruik van gemaakt. De meeste boeren gebruiken
nog de waterbuffel. Dit is een ploeg met een buffel ervoor. De buffel trekt de ploeg voort, maar de
boer moet er zelf achter lopen om de buffel te leiden. Dit zorgt ervoor dat het zwaar werk is, omdat
de akkers zo nat zijn dat je soms tot je knieën in het water staat. Dit maakt dat het lopen zwaar is.
Op de afbeelding kun je zien hoe de chinezen aan het werk zijn met de planten. Je kunt zien dat het
water tot bijna aan hun knieën staat. ‘Grote velden in het noorden worden bewerkt met tractors,
terwijl ten zuiden van de Changjiang machines en waterbuffels de rijstvelden bewerken.’ (Valerie Hill,
2000)
‘China heeft meer dan een miljard inwoners. Ongeveer 20 % hiervan woont in de stad, de rest woont
op het platteland.` (Mureau, 2014) Het grootste gedeelte van de mensen van China woont dus op
het platteland. De meeste mensen in China zijn dus ook boer. In de meeste gezinnen werken zowel
de man als de vrouw. De vrouwen zijn belangrijk op de arbeidsmarkt en de salarissen van mannen en
vrouwen zijn gelijk. De vrouwen werken op het platteland voornamelijk op boerderijen. Je ziet
meestal dat zij degenen zijn die op de rijstvelden werken. In stad werken de vrouwen in de fabrieken.

Paragraaf 3
‘Hoe is het leven op het platteland voor de boeren en wat zijn de
kenmerken van levensstijl/cultuur van deze mensen?’
Het eerste wat ons opviel over de levensstijl van platteland is, dat vrouwen/ meisjes een minder
belangrijke functie hebben. Als een man van een vrouw wil weten of
ze getrouwd is, vraagt hij of ze een meester heeft. Dit laat zien dat de
vrouw minderwaardig is. (China van binnenuit, 2006) Ze staan onder
zware druk van hun man en werk. Maar er wordt hen steeds meer
opgedragen voor zich zelf op te komen, een opleiding te volgen en
om een man te trouwen van wie ze echt houden.
Doordat er migratie is, worden de vrouwen aan het denken twijfelen
gebracht. Blijven ze op de boerderij op het platteland of gaan ze naar de stad om de kost te
verdienen? De mannen trekken massaal naar de stad voor werk en daardoor is 2/3 van de boeren
vrouw. Om het beter te krijgen zouden ze een opleiding moeten volgen, maar dat kost geld. Ze
besteden dat geld liever aan de zoon die voor hen zal zorgen op hun oude dag. Mensen van het
platteland gaan niet zo makkelijk naar de universiteit, maar soms ondersteunen broers en zussen een
familielid financieel, die wel gaat studeren. Ze geloven dat de ouders en zij het beter zullen krijgen in
het leven.
De Chinezen kennen een hoop tradities waaronder het teruggaan naar het dorp waar je geboren
bent met nieuw jaar om je ouders te bezoeken. China gaat naar huis. Ze zoeken het oude China
weer op. Dit zijn vooral mensen die tijdelijk in de stad wonen/ werken (gastarbeiders), maar voor het
bezoek van de ouders trekken ze weer naar het platteland terug. Gastarbeiders hebben geen geld
voor de scholen in de stad of ze mogen hun kinderen niet bij zich houden. Daarom wonen miljoenen
kinderen op het platteland bij de grootouders terwijl de ouders ergens anders geld verdienen. Soms
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wachten de kinderen wel een jaar om de ouders weer te zien. Het is normaal dat je met hele
generaties bij elkaar woont. Met nieuw jaar is er vaak weer een ontmoeting en de ouders kijken daar
erg naar uit. In China knuffelen en zoenen de mensen niet in het openbaar, dus dat is ook niet te
zien, wanneer ze de kinderen weer ontmoeten. De ouders nemen cadeaus mee om te laten zien dat
je van je kinderen houdt. De meeste ouders wijzen hun kinderen erop dat ze later moeten gaan
studeren, zodat ze later alles kunnen kopen wat ze willen.
China kent een één kind politiek, maar op het platteland zijn de
controles wat minder streng, want de kinderen kunnen mee helpen
op het land en op de boerderij. Wanneer je eerste kind een zoon is,
moet je het daarbij laten. Krijg je een meisje, dan zou je nog een kind
mogen krijgen, in de hoop dat het een jongen is. De jongens houden
de naam van de familie en op die manier groeit de stamboom voort.
Veel mensen laten een echo maken en als ze zien dat het een meisje
is, plegen ze abortus. Veel kinderen worden ook te vondeling gelegd.
Zeker als een kind een handicap heeft. Er is veel corruptie en mannen
en vrouwen zijn niet gelijk. De regering houdt vol dat iedereen gelijk is, maar dit is niet terug te zien.
Op feestdagen zijn families vaak bij elkaar. Ze nemen en maken tijd voor elkaar en doen dan veel
dingen samen. Zeker omdat de mannen veel werken, nemen ze de tijd om met hun vrouw en
kinderen samen te zijn. Soms worden er graven van voorouders bezocht.

Paragraaf 4
‘Wat is de exacte redenen dat veel mensen van platteland naar de stad
verhuizen?’
Er zijn in China heel veel boeren. Als je kijkt naar de hoeveelheid land, zijn er té veel boeren. Het
land dat ze bewerken levert vaak ook niets op. Het kost heel veel moeite om de steile berghellingen
te bewerken. Als je kijkt naar de gebieden in China, zijn er nou eenmaal veel berghellingen. Hoe
hoger je op een berghelling je land bewerkt, hoe minder je inkomsten zijn wegens het koude vochtige
klimaat en de arme grond. Zeker als het hard regent spoelt het gewas mee met de regen, maar er
zijn meerdere gevaren zoals ziekte, droogte en overstromingen. Zeker omdat de boeren zo weinig
betaald krijgen voor het gewassen kun jij je
voorstellen hoe moeilijk het leven op het
platteland is.
Er zijn veel boeren die hier echt niet van kunnen
leven. Er is dan ook veel armoede op het
platteland. Dit is dan ook een reden waarom
mensen (vooral mannen) naar de stad trekken
om geld te verdienen om van rond te kunnen
komen. Ze werken dan in een fabriek of in een
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ander bedrijf in de buurt. Ze verdienen hier meer dan op hun eigen boerderij. Doordat veel mannen
naar de stad trekken, werken veel vrouwen op de boerderijen. Dit is tamelijk zwaar werk, zeker
voor vrouwen.
De trek van de boeren naar de stad is een groot probleem tegenwoordig. Op het platteland is niet
genoeg werk voor iedereen dus trekken de boeren de stad in om werk te zoeken. De steden
worden op deze manier overbevolkt.
De armoede op het platteland is niet zomaar gekomen. Dit heeft geschiedenis. Rond 1949-1979 was
Mao Zedong de baas in China. Mao was een communist en hij had
veel invloed op de samenleving. Hij was een zoon van een boer en
in die tijd was er een boerensamenleving. Mao ging studeren aan
een universiteit en daar kwam hij in aanraking met de grondleggers
van het communisme en die grondleggers hebben hem
geïnspireerd. Alle burgers zijn gelijk en de overheid moet alles
eerlijk verdelen. Deze ideeën had Mao. Mao komt aan de macht en
wil die ideeën invoeren. China wordt een industriële samenleving.
China moet vooruit en in 1949 is China een volksrepubliek met het
communisme dat centraal staat. Mao wil het goed aanpakken en
kijkt naar Rusland hoe Stalin het daar aanpakt. Stalin werkt met een vijfstappenplan en Mao wil het
ook op die manier aanpakken. De eerste stap die Mao neemt vanuit zijn vijfstappenplan is de
industriële campagne.
Hij wil meer industrie gaan ontwikkelen en daar heeft hij de boeren voor nodig. Hij zorgt dat er op
elke boerderij een oventje komt zodat de boeren voor hem iets kunnen betekenen. De boeren
moeten voor Mao ijzererts gaan smelten. Mao vraagt het niet, nee de boeren hebben geen keuze. Na
een bepaalde tijd moeten de boeren genoeg ijzererts hebben gesmolten anders was het goed mis.
Veel boeren bereikte de hoeveelheid ijzererts niet in de tijd die Mao hiervoor gaf. De boeren
bedachten een plan. Ze smolten hun eigen gereedschap ook in de oven om toch maar genoeg
ijzererts te hebben als Mao zijn tijd voorbij was. Dit was de ondergang voor heel veel boeren. Als ze
geen gereedschap meer hebben, kunnen ze ook het land niet bewerken. Kapitaal vernietiging. De
boeren gingen massaal kapot.
Mao heeft in zijn vijfstappenplan nog meer gedaan waardoor de boeren kapot gingen. In de derde
stap van zijn plan wilde Mao een grote stap voorwaarts. Hij wil dat iedereen te eten krijgt. Mao
veredelde gewassen. Er ontstond genetische manipulatie. De nieuwe gewassen die hieruit ontstonden
moesten de boeren verbouwen. Niemand wist precies hoe je deze gewassen het beste kon
verbouwen. Doordat de boeren alleen dit gewas verbouwden werd het een monocultuur. De boeren
wisten niet om te gaan met de gewassen en er kwam nog eens bij dat er ziekte kwam door het gewas
en ziekte betekende het einde van je oogst, dus verdiende je er nog niets aan.
In 2013 heeft de stichting Bonisa zending geholpen met het aanleggen van een waterleiding in een
Miao dorp in Zuidwest China. Het dorp werd niet geholpen door de overheid. Dit is dus heel
bijzonder dat er nu een waterleiding loopt in dit gebied.
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Paragraaf 5
‘Samenvatting’
China is een land met een totale oppervlakte is 9.580.000 km² en het is daardoor het op twee na
grootste land ter wereld. Grofweg genomen is China 300 keer zo groot als Nederland.
Landschappelijk is China onmetelijk divers: de uitgestrekte laagvlakte van het noordoostelijke deel;
het heuvelachtige en waterrijke zuidoostelijke deel; het l-ssplateau van Centraal China; het hoogland
van Tibet en Qinghai; de woestijn- en steppe gebieden van Xinjiang en Binnen-Mongolië en tenslotte
het grillige karstlandschap van het zuiden met z'n klassiek aandoende uitzichten. Het land China is
ingedeeld in provincies. Totaal heeft China 23 provincies. Elke provincie heeft zijn eigen hoofdstad.
De hoofdstad van China is Beijing, ook wel Peking genoemd. De variatie van het landschap is te
vinden in het verschil van woestijnen tot heuvellandschappen, laagvlakken tot de hoogste berg van de
wereld, de Mount Everest. In China ligt een groot berggebied. Door deze bergen zijn er heel veel
verschillende klimaten te vinden in China.
China heeft grote rivieren en belangrijke stromen door het land lopen. De boeren maken hiervan
gebruik. Ze gebruiken het water van de rivieren voor hun gewassen door leidingen naar de akker te
leggen. Vooral voor de rijst is dit belangrijk, wat dit gewas heeft veel water nodig. Er worden grote
hoeveelheden voedsel geproduceerd, ook al zijn de meeste mensen arm en zijn landbouwmachines
schaars. Veel boeren gebruiken een ‘looptractor’, een kleine machinale cultivator die met de hand
bediend wordt, als een soort grasmaaier. In veel gebieden wordt de waterbuffel nog gebruikt bij het
werk op het land. China is ’s werelds grootste producent van rijst, tarwe, sojabonen en rietsuiker.
Dit zijn de hoofdproducten die verbouwt worden in China
China heeft ruim 1,3 miljard inwoners. Het grootste gedeelte van de mensen van China woont dus
op het platteland, en dus zijn de meeste mensen boer. In de meeste gezinnen werken zowel de man
als de vrouw. De vrouwen zijn belangrijk op de arbeidsmarkt en de salarissen van mannen en
vrouwen zijn gelijk. De vrouwen werken op het platteland voornamelijk op boerderijen. Je ziet
meestal dat zij degenen zijn die op de rijstvelden werken. In stad werken de vrouwen in de fabrieken.

Paragraaf 5.1 ‘Hoe komt het dat er een grote armoede is op het
platteland in China?’
China heeft erg veel land en dit land wordt bewerkt door de boeren. Er zijn veel boeren in China,
maar het leven van een boer is erg zwaar. Vooral in een aantal gebieden van China is het moeilijk om
van het boeren leven te bestaan. Steile berghellingen zijn moeilijk te bewerken en het klimaat is erg
vochtig, waardoor (zeker tijdens harde regen) het gewas wegspoelt. Er zijn ook gevaren zoals ziekte,
droogte en overstromingen.
Doordat er veel armoede was op het platteland, trokken veel boeren de stad in om geld te
verdienen voor het gezin. De mannen gingen in fabrieken werken of bij een ander bedrijf dicht bij de
stad. De vrouwen namen het werk op de boerderij over. Dit was erg zwaar werk voor de vrouwen.
Mao (de baas van China rond 1949-1979) wilde via een vijfstappenplan een Industriële samenleving
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creëren in China. Daar had Mao de boeren voor nodig. Hij zorgde dat er op elke boerderij een
oventje kwam zodat de boeren voor hem iets konden betekenen. De boeren moesten voor Mao
ijzererts gaan smelten. Ook al wilden de boeren niet voor Mao werken, ze moesten wel. Na een
bepaalde tijd moesten de boeren genoeg ijzererts hebben gesmolten. Veel boeren bereikten de
hoeveelheid ijzererts niet in de tijd die Mao hiervoor gaf. De boeren bedachten een plan. Het
gereedschap dat zij gebruikten om ijzererts te smelten, stopten ze ook in de ovens om het te laten
smelten. Hierdoor konden ze niet meer verder met het werk voor Mao. De boeren konden geen
land meer verbouwen zonder gereedschap dus veel boeren gingen kapot en ten onder.
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