
SAMENVATTING 
 Waardoor ontstond de Volksrepubliek China (1912-1949)? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

Sun Yat-sen wordt 

ingehuldigd als president 

van de Chinese republiek. Hij 

introduceerde de drie 

volksbeginselen 

(nationalisme, democratie 

en welvaart).  

Was zijn politiek succesvol? 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_ 

Kenmerkend aspect: 

________________

________________

________________

________________

________________

________________

________________ 

Sun werd afgezet en 

richtte de Chinese 

Nationalistische 

Partij (Kwomintang, 

KMT). De partij won 

de verkiezingen. 

KMT werd verboden door 

Yuan en Sun vluchtte naar 

Japan.  

Gevolgen dood Yuan (1916): 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

1912 

1919 

Gevolgen Eerste 

Wereldoorlog (1914-1918) 

voor China: _____________ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Definitie vier-meibeweging: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

__ 

Sun Yat-sen          Yuan Shikai 

Deze beweging kon 

niet rekenen op 

steun uit het 

westen. Gevolg: ___ 

________________

________________

________________

________________

________________ 

CCP en KMT werken 

samen om 

binnenlandse 

verbrokkeling en 

buitenlandse 

invloeden tegen te 

gaan 

1923 

De KMT wordt vanaf nu 

geleid door Chiang Kaishek. 

In 1926 begon hij de 

Noordelijke Veldtocht 

(1926-1928). Definitie: ____ 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________ 

Het leger van Chiang Kaishek 

was succesvol en de 

warlords werden verslagen! 

Kenmerkend aspect: 

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

____________________ 

1926 

Chinese Burgeroorlog 

(1927-1937). Oorzaak: 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

Gevolgen: _________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

_ 

1927 

De nieuwe regering bracht 

een proces van 

industrialisatie op gang, 

verbeterde de 

infrastructuur en maakte 

gedeeltelijk een einde aan 

de ongelijke verdragen. 

Corruptie bleef echter 

wijdverbreid en politieke 

tegenstanders werden 

vervolgd. Bovendien kreeg 

de regering niet alle delen 

van het rijk volledig onder 

haar gezag.  

Chiang liet zich hierbij 

inspireren door de 

fascisten in Italië.  

Chiang bestreed 

de communisten 

waarop zij het 

Rode Leger 

oprichtten 

(1928) 

1928 

In 1931 riep de 

plaatselijke 

communistenlei

der Mao Zedong 

de Chinese 

sovjetrepubliek 

uit. Kenmerken 

Chinees 

communisme: _ 

_____________

_____________

_____________

_____________ 

Chiang Kaishek  Mao Zedong 

De nationalisten 

verdrijven in 1934 de 

communisten uit hun 

Jianxi. Lange Mars: 

de communisten 

ontvluchten met Mao 

het gebied. 

Japan verovert 

Mantsjoerije en 

vestigt er een wreed 

regime. Kenmerken 

Mantsjoekwo: _____ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________

__ 

1931 

Verstandhouding 

Chiang en Mao in 

1945: ____________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

Communisten 

werden steeds 

populairder bij de 

Chinese bevolking, 

door: _____________ 

__________________

__________________

__________________

__________________

__________________ 

 

1945 

Tweede Chinees-Japanse 

Oorlog (1937-1945): 

De nationalisten en 

communisten moesten 

samenwerken in hun 

strijd tegen Japan. 

Tegelijkertijd was er ook 

nog altijd veel strijd 

tussen beide groepen.  

 

Chinese Revolutie. Wat 

gebeurde er: __________ 

_____________________

_____________________

_____________________

_____________________ 

Gevolgen: ____________ 

_____________________

_____________________

_____________________ 

Chiang vlucht 

met zijn KMT 

naar Taiwan en 

kreeg steun van 

de VS. China 

wordt gesteund 

door de Sovjet-

Unie 

Kenmerkend 

aspect: _______ 

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

___ 

1949 1937 


