
SAMENVATTING 
 Waardoor verloor China zijn positie als regionale grootmacht (1842-1911)? 
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Al vanaf de zestiende 

eeuw haalden 

Europeanen producten 

(porselein en thee) uit 

China (alleen hield China 

dit af). Wel ontstond er in 

China steeds meer vraag 

naar: ________________ 

Eerste Opiumoorlog 

(1839-1842). 

Oorzaak: _____________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

Gevolgen: ____________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Kenmerkend aspect: 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

Definitie ongelijke 

verdragen: _______ 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

_____ 

1856-1860: Tweede 

Opiumoorlog 

Grote onvrede in China door 

hongersnood en 

buitenlandse aanwezigheid. 

Dit leidt tot twee opstanden: 

1851-1864: Taipingopstand 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

1851-1868: Nianopstand 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

___ 

Ook landen als Nederland, 

Duitsland en de VS 

verwierven 

handelsrechten in 

verdragshavens, waar hun 

onderdanen exterritoriale 

rechten hadden. Deze 

buitenlanders leefden in 

concessies.  

Na gewapende conflicten 

kwamen grote delen van 

het keizerrijk direct in 

handen van Japan, 

Frankrijk en Rusland. Die 

namen sommige 

overheidstaken, zoals 

importheffingen, 

rechtstreeks over. 

China in de negentiende 

eeuw: 

- confucianisme: _______ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

- economie: van 

welvarendste land tot ‘de 

zieke man van Azië’, 

door: ________________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

- het land kreeg steeds 

vaker te maken met 

hongersnoden en 

politieke crises onder de 

Qing-dynastie.  

- twee belangrijke 

etnische groepen: 

Mantsjoes (minderheid) 

en Han-Chinezen. 

1851 1860 

Zelfversterkingsbeweging 

Oorzaak: _______________ 

_______________________

_______________________

_______________________ 

Gevolgen: _______________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

De rigide 

ambtenarenexamens 

werden gestaakt en er werd 

begonnen met het opstellen 

van een grondwet. 

1894 

1894-1895: Chinees-Japanse Oorlog 

Oorzaak: _________________________________ 

_________________________________________ 

Gevolgen:  

- ________________________________________ 

_________________________________________ 

- toenemend westers imperialisme, onder andere 

van Duitsland (concessies in meerdere Chinese 

steden) 

- een groeiende drang naar hervorming 

(spoorwegen, moderne scholen en fabrieken). 

Maar de weerstand hiertegen was groot. De tante 

van de keizer (Cixi) dwong de keizer een verdrag 

te tekenen. Zij was daardoor de werkelijke 

machthebber.  

Bokseropstand (1900) 

Oorzaak: _______________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Gevolgen: _______________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

1900 

1905: Cixi besluit om alsnog 

mee te werken aan de 

modernisering (grondwet, 

examenstelsel voor 

mandarijnen afschaffen). 

Maar de Qing-dynastie had 

haar glorie nu helemaal 

verloren.  

 

1911: nationalistische 

militairen muiten met een 

democratische revolutie als 

gevolg. 

1912: de keizer trad af, met 

daarmee een einde aan het 

Chinese keizerrijk! 

Bestudeer onderstaande kenmerkende aspecten en 

plaats één of meerdere gebeurtenissen uit deze tijdbalk 

bij ieder kenmerkend aspect: 

1. De opkomst van emancipatiebewegingen 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

2. De opkomst van politiek-maatschappelijke 

stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, 

confessionalisme en feminisme 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 

3. Vormen van verzet tegen het West-Europese 

imperialisme 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________ 


