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Tentoonstelling Vol van Karakter – speciale 

editie gemaakt door de leerlingen van 2 en 3V 

2V2VChinees van 4V  

                      

Tentoonstelling ‘Vol van Karakter’ op het Rijnlands Lyceum 

 

Vanaf 14 mei tot de zomervakantie is in het atrium de tentoonstelling ‘Vol van Karakter’ van het Taalmuseum te 

bezichtigen.  

 

Over ‘het Chinees’ bestaan allerlei mythes en misvattingen, die vooral betrekking hebben op hoe anders, vreemd 

en complex de taal is. Het Taalmuseum selecteerde met gastconservator Jeroen Wiedenhof 15 objecten die tonen 

hoe Chinezen met taal omgaan. Die variëren van een sportshirt met een tekst in het handschrift van Mao tot een 

Chinese speelgoedtank, te koop bij een Leidse discountwinkel. Fotograaf Pim Top legde de objecten vast op 

hyperrealistische wijze. 

 

Over Jeroen Wiedenhof 

Sinoloog en taalkundige Jeroen Wiedenhof is verbonden aan de Universiteit Leiden en houdt zich al meer dan 30 

jaar bezig met Chinese talen en schriften. In de catalogus bij de tentoonstelling licht Wiedenhof zijn keuze op 

persoonlijke wijze toe en biedt zo een intrigerend inkijkje in een van de grootste talen ter wereld. Hij voert ons 

langs tradities, vernieuwingen, taalspelletjes en buitenlandse invloeden en laat zien dat er steeds meer Chinees 

om ons heen te vinden is. Kijkend naar Leiden en China door de ogen van Jeroen Wiedenhof gaat er een wereld 

voor je open. 

 

Over het Taalmuseum 

Het Taalmuseum wil de kennis van en het enthousiasme over taal bevorderen. Het heeft geen gebouw, maar 

exposeert op wisselende plekken. Voor meer informatie over de tentoonstelling Vol van Karaker kunt u de 

website raadplegen. Hier zijn drie korte filmpjes te zien waarin Jeroen Wiedenhof vertelt over de Chinese 

typemachine, zijn Chinese naam en stempel, en het Kuifje album De Blauwe Lotus. De catalogus van de 

tentoonstelling kan hier ook besteld worden. Zeker een aanrader!  https://taalmuseum.nl/nl/vol-van-karakter  

 
Gastles op RLW  

Op 21 mei gaf Jeroen Wiedenhof een gastles aan de leerlingen Chinees van 2V en 3V. Tijdens de les deden zij 

mee aan een speurtocht waarbij enthousiast naar karakters gezocht werd. Bij elke poster vertelde dhr Wiedenhof 

een verhaal. Deze verhalen zijn door de leerlingen kort samengevat voor deze speciale editie. Onze 

`schoolfotograaf `meneer van Bergen maakte weer prachtige foto’s, waarvoor dank! 

 

 

 

 

 

https://taalmuseum.nl/nl/vol-van-karakter
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Ons karakter 车 stond op een bord van een 

fietsverhuurbedrijf en kan samen met andere 

karakters verschillende woorden betekenen. In 

dit geval was het fiets 自行车 Zìxíngchē. Maar 

het karakter kan ook auto 汽车 Qìchē of 

trein 火车 Huǒchē betekenen.  Tristan en 

Lennard, 2V. 

 

Noot: Het bedrijf in Leiden verhuurt fietsen aan 

toeristen, en adverteert dit in verschillende 

talen. Onlangs moest het Frans plaatsmaken 

voor het Chinees.  

 
Onze poster toont een afbeelding van een sporthemd 

dat werd gebruikt voor gym op een universiteit in 

Peking. Wegens de hitte in de stad was dit hemd het 

beste wat je kon dragen om de warmte te doorstaan. 

De shirts hadden allemaal het zelfde model, dezelfde 

kleur en dezelfde print. Het shirt is tegenwoordig in 

de collectie van het Volkenkundig Museum 

opgenomen. Het shirt werd destijds verkocht in een 

kleine winkel op de campus van de universiteit van 

Beijing. Op het shirt staat 北京大學, dit betekent 

Běijīng dàxué: Beijing Universiteit. 北 betekent běi, 

in het Nederlands noord. 京 betekent jīng, in het 
Nederlands hoofdstad, dus Běijīng betekent eigenlijk 

Noordelijke hoofdstad. Zo hebben alle karakters een 

logische betekenis. 大學 betekent dàxué, dà betekent 
groot en xué betekent leren, dus groot leren betekent 

universiteit. Je kan in het Chinees ook allerlei 

samenstellingen vinden: zo betekent 小學, xiǎo 

(klein) xué (leren), basisschool. 

Lotte en Alessandra, 2V 

Noot: grappig dat jullie de traditionele karakters 

gebruiken!  

Ons voorwerp is een bibliotheekboek waar met een stempel “Verwijderd” op is gezet. Dit is omdat het 

verwijderd is uit een gevangenisbibliotheek. Er staan allemaal gedachtes en gedichtjes in geschreven door 

een Chinees uit Maleisië. Ook staat er een tirade in over de Nederlanders.  

 

Het boek is een roman genaamd Dì sì bìngshì, dit betekend ‘Ziekenzaal N° 4.’ Het verhaal is geschreven 

door een beroemde Chinese schrijver: Ba Jin. Het boek is gedrukt in een tijd dat het Chinese schrift werd 

vereenvoudigd zonder dat er een definitieve standaard was. Dit betekend dat dit boek tussen 1956 en 1964 

moet zijn gedrukt. Voor 1956 werden boeken namelijk nog gedrukt in de traditionele karakters. Het 

vereenvoudigde schrift werd pas in 1964 geïntroduceerd. In de acht jaar tussen deze twee schriften werden 

de vereenvoudigde karakters in fasen ingevoerd. Het doel van het nieuwe schrift was om karakters met veel 

streepjes te vervangen met weinig streepjes. Er werd van uit gegaan dat als een karakter minder streepjes 

had, het makkelijker was om ze te leren. Karakters met minder streepjes zijn inderdaad makkelijker om te 

schrijven, maar omdat er minder streepjes zijn, zijn er ook minder verschillen tussen de karakters. Hierdoor 

gingen de karakters meer op elkaar lijken en waren ze soms juist moeilijker om te herkennen.  

 
Wij vonden het erg interessant om meer over dit boek te weten te komen. We hadden bijvoorbeeld nooit 

bedacht dat dit boek uit een gevangenisbibliotheek zou komen en uit een tijd is gedrukt waarin de Chinezen 

overgingen op het vereenvoudigde Chinese schrift dat wij nu ook leren.  

Henriette en Rozalie, 2V  
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In de tijd van de grammofoonplaten vonden de Chinese het 

spraakgeluid heel belangrijk. In deze tijd maakte China ook 

kennis met andere talen, bijvoorbeeld talen in Europa. De vader 

van de moderne Chinese taal is Zhao Yuánrén. Chinese boeren 

beschouwden zichzelf als mensen zonder cultuur, omdat zij niet 

konden lezen en schrijven. Chao scheen blijkbaar een 

talenwonder te zijn, iemand die zonder nadenken de taal van de 

omgeving gaat meepraten. Zijn belangstelling voor klank, 

geluidstechniek, muziek, spraak, volkskunst en Chinese traditities 

was sowieso heel down-to-earth. Tijdens en na de Tweede 

Wereldoorlog volgde een enorme inhaalslag. Er was grote 

behoefte aan mensen die konden uitleggen hoe je je mondeling 

verstaanbaar kon maken. Chao borduurde voort op de 

taalcursussen uit het leger, waarmee soldaten live leerden praten 

in het veld. Hij produceerde een set grammofoonplaten in 1948: 

Mandarin primer, oftewel een inleiding in het Mandarijn. 

Plotseling kon je je eigen Chinese leraar in huis halen! De 

spannende vraag blijft dus altijd hoe we kunnen zorgen dat straks 

al die cassettebandjes, langspeelplaten enz. nog te beluisteren 

zijn.   

Ismey en Mar, 2V 

 Op deze foto is een speelgoed 

tank te vinden waarop staat dat 

deze tank is gemaakt in China, 

daarom staat er: “Made in 

China”. Dat zijn producten met 

een gunstige prijs, maar een 

matige kwaliteit. Op de tank aan 

de linkerkant van de foto staat er 

in plaats van “Made in China”, 

“FAEROUN EN CMNE”. De 

bedoeling was om er “Fabriqué 

en Chine” te schrijven, maar de 

mensen die in China werken, 

begrijpen de Europese letters niet 

zo goed zoals wij Europeanen 

doen. Ze hebben in plaats van de 

B een E, een O in plaats van een 

Q en een M in plaats van H. Wij 

vonden het persoonlijk een mooie 

foto en door dit stukje hebben we 

veel geleerd. 

Philip en Bernd, 2V 
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Onze poster gaat over het stripboek, het is een Kuifje 

stripboek. Het is een van de eerste stripboeken die échte 

Chinese karakters gebruikte. Normaal gebruikten stripboek 

tekenaars gewoon krabbels en deden die voor als Chinese 

karakters.  

Jolan en Jorrit 2 V 

 

Noot: Mooi is de scène waarin Kuifje opkomt voor een 

Chinese riksjarenner die uitgescholden wordt door een 

Westerling. Achter hem staat `Weg met het Imperialisme!` in 

karakters.  

De Chinezen schrijven al vele eeuwen in karakters. Alleen 

vroeger waren er nog geen computers en pennen waarmee je kon 

schrijven. Dus gebruikten de Chinezen penselen. Vroeger werd 

een penseel gemaakt van bamboe en geitenharen. Ze plukten de 

haren van de geit en maakten er een bundeltje van, dat bundeltje 

werd vervolgens in een bamboestok gestopt. Het was een snelle 

en goede manier om aan schrijfgerei te komen, en de uitvinding 

ging al snel over heel Azië. Nu nog steeds gebruiken mensen de 

penselen van toen, omdat ze op de originele manier karakters 

willen schrijven. Ook was het penseel heel handig want door 

harder en zachter te drukken krijg je variatie in de dikte van de 

inkt. Ook is de inkt die ze gebruikten erg goed, en gaat jarenlang 

mee. Tegenwoordig zijn er kunstpenselen en betere inkt, maar 

velen gebruiken nu de computer om karakters te schrijven. 

In de foto is rechtsonder is een origineel penseel te zien (met 

bamboe en geitenharen). En linksboven een kunstpenseel.  

Sophie en Esther, 2V  

Op de poster is een schap van een winkel in China te zien 

waar potjes en doosjes met speciaal poeder voor extra geur 

en smaak in eten te koop is. Het kruidenmengsel vertaald uit 

het Chinees betekent letterlijk 13 geuren, het zijn kruiden die 

veel in de Chinese keuken gebruikt woorden.  

We vinden het een mooie poster maar wel een beetje 

mysterieus want je weet niet zo goed wat de poster inhoudt. 

De informatie die Jeroen Wiedenhof ons heeft verteld  

vonden we erg interresant. Wij zijn blij dat wij Chinees als 

extra vak hebben gekozen want er is nog zoveel over de 

Chinese cultuur te leren. 
Mauro en Duco, 2V 
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Voeten in de Aarde. 

Wij hadden het Karakter Wèi. Dit is de familienaam van Jeroen 

Wiedenhof in het Chinees. Jeroen had dat karakter geleerd op een 

speciaal archeologisch college over oude karakters. Het karakter bestaat 

uit een rondje, met daar omheen vier voetjes. Het betekent beschermen. 

Omdat het een heel oud karakter is, had Jeroen er een probleem mee. Hij 

wou het laten uitsnijden op een stempel, maar de mensen accepteerden 

dat niet, omdat ze dachten dat dat geen karakter was, maar een tekening! 

Dus hij pakte zijn college syllabus erbij en liet het zien. De mensen daar 

waren verbaasd, maar sneden het uiteindelijk toch. Dat bewijst dat het 

woord van een Chinese leraar heilig is! 

Serkan en Phelix, 3V  
Noot: Op het filmpje (zie de link hierboven) en op het speurtochtblad 

(hieronder) is de stempel met het voetjes-karakter beter te zien.  

 

Shuānggē 双鸽，de  'Dubbele Duif' uit 1988 is een van de meest bekende 

Chinese typemachines. Lang werd gedacht dat het onmogelijk was een 

Chinese typemachine uit te vinden. Chinees heeft natuurlijk geen alfabet 

en daarom bezit deze typemachine maar liefst 2450 vakken waar 

karakters in kunnen worden gezet. Daarbij bestaan er ook nog 

voorraadbakken met minder voorkomende karakters. Jeroen Wiedenhof 

heeft hierop eens een scheikundige vertaling gedaan waar veel weinig 

voorkomde karakters in voorkwamen. Het grootste probleem daarmee is 

dat nadat je de karakters hebt gebruikt, je ze meteen weer op hun vaste 

plek moet opbergen, want anders ben je ze voor altijd kwijt. Voor de rest 

is deze typemachine ook nog bijzonder omdat het de meest voorkomende 

karakters, die altijd in de typemachine zitten, niet zoals in het Chinees 

wordt gedaan zijn gerangschrikt op het aantal streepjes, maar op 

alfabetische volgorde. De letters van het alfabet zijn er op de onderste 

rand met viltstif bij geschreven.  

Evelien en Laura, 3V  

 

Wij hadden een foto waarop een dagboek op te zien was en dat 

was van een professor van de universiteit Leiden. Hij had die dag  

in Beijing een restaurant bezocht en in het Chinees gevraagd om 

soep, maar hij kreeg snoep omdat hij het woord tāng verkeerd 

uitsprak. Hij zei namelijk táng. Dit is het karakter voor snoep 糖. 

Maren (2V) en Sienna (3V) 

 

Noot: Deze professor was de beroemde Prof. Zürcher, 

gespecialiseerd in het Boeddhisme. Vroeger kon je sinologie 

studeren en zelfs professor zijn zonder de taal te spreken. 

Tegenwoordig kan dat niet meer. Mevrouw Tates heeft nog het 

geluk gehad college te hebben gevolgd bij deze bijzondere man!  
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De Chinezen doen vaak aan karakterraadsels, en dit 

gaat als volgt: uit een verhaaltje met hints haal je het 

te raden karakter. Het verhaaltje gaat over een mens 

人 rén genaamd王 Wáng. Wang had in allebei zijn 

broekzakken een snoepje, en als je alle drie de zaken 

samenvoegt krijg je: 金 jīn, dat goud betekent, en zo 

heb je het raadsel opgelost. Dit zie je op de 

smartphone van een student Chinees.  

Gijs van Bosse en Lucas, 3V 

Deze flyer maakt reclame voor een privékliniek. 

Bovenaan staan vier grote karakters die 

betekenen: Eén prikje en je bent weer fit. De 

twee grootste karakters laten weten dat de 

kliniek in geslachtsziekten specialiseert. Daar 

zijn de Chinezen soms opvallend direct in! De 

flyer komt uit de jaren tachtig toen privé 

ondernemingen weer toegelaten werden.  

Lucas en Mirco, 3V  

Mensen willen niet weg uit hun huis maar de 

universiteit van Leiden wil uitbreiden. Ze hebben 

hun protest dus ook in het Chinees geschreven 

want hun huis is tegenover het Chinese instituut. 

De Chinese letters luiden: ‘我们不要搬家’. Dit 

betekent: ‘Wij willen niet verhuizen’. 

Aloyse en Sam 3V  
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Karakterspeurtocht: Jeroen Wiedenhof 

 

 

               Foto’s: mw Tates  

Dit karakter 让 op het verkeersbord spreek je 

uit als ràng (vierde toon) het betekent 'laten'. 

Het is dus een voorrangsbord, er wordt 

namelijk bedoeld: voor laten gaan. Dit karakter 

is vereenvoudigd want in het traditionele 

schrift, dat nog steeds in Taiwan wordt 

gebruikt, heeft het 24 streepjes: 讓 . In het 

vereenvoudigde schrift maar 5 streepjes!  

Gijs Groenendijk en Geert, 3V.  
 


