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 HISTORISCHE CONTEXT 
HISTORISCHE CONTEXT (VWO) ‘CHINA, 1842-2001’ 

 
Gebruik bron 1. 

Stel: je schrijft een werkstuk over de politieke geschiedenis van China en komt deze bron tegen. 

Twee hoofdstukken waarvoor je deze bron zou kunnen gebruiken zijn: 

1. De oorzaken van de Taipingopstand 

2. De eerste aanwezigheid van het communisme in China 

Je twijfelt voor welk hoofdstuk je de bron wilt gebruiken, maar besluit dat de bron informatie 

geeft voor beide.   

1 Geef, telkens met een ander voorbeeld uit de bron, een argument dat de bron voor beide 

hoofdstukken gebruikt kan worden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kern van een juist antwoord: 

- voor het eerste hoofdstuk kan de bron gebruikt worden omdat er in de 

bron een religieuze oorzaak wordt gegeven voor de Taipingopstand, 

wat blijkt uit de verwoeste pagodes 

  

 

2 

- voor het tweede hoofdstuk kan de bron gebruikt worden omdat de 

opstandelingen laten zien dat zij zich verzetten tegen de rijkdom van 

mede-Chinezen, wat blijkt uit de verwoeste huizen van rijke mannen / 

de rijken die een begraafplaats hebben aangelegd waarin omgekomen 

stedelingen zijn begraven 
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bron 1 – de Franse militair Prosper Giquel sprak in 1864 met één van de rebellen tijdens 

de Taipingopstand. Dit noteerde hij vervolgens in zijn dagboek: 

 

‘“Wat was de beste tijd voor u? Toen u een opstandeling was of nu?”. “Het is nu beter”, 

zei één van hen. Al was hun tijd als opstandeling niet vervelend geweest. “Als we geld 

hadden, gaven we het uit, toen we dat geld niet hadden, klaagden we niet. Dagen van 

ellende volgden op dagen van rijkdom en we vonden het allemaal vrij natuurlijk. Dat 

maakte ons superieur aan de soldaten van de keizer. Wanneer zij op oorlogspad waren 

hadden ze altijd de duurste tenten en beste bescherming nodig. Wij gingen gewoon door. 

Als er huizen waren verbleven we daar, zo niet, dan sliepen we onder de sterren”. […] “De 

gebieden waar we doorheen trokken en de huizen die we verwoest hadden, behoorden 

meestal tot de meest rijke mannen. Overblijfselen van verwoeste pagodes1 zijn nog altijd 

te zien. Niets is nog herbouwd en het enige teken van nieuw leven is de 

gemeenschappelijke begraafplaats die de rijken uit de stad hebben laten aanleggen om 

daar de botten te begraven van degenen die zijn omgekomen tijdens de bezetting. Zij 

zeggen dat deze botten maar liefst 25.000 kilo wegen”.’ 

 
1 een toren met een religieuze (boeddhistische) functie. 

Bron: S.A. Leibo, The Taiping Rebellion and the French Connection: The 1864 Diary of Prosper Giquel (1864).  
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In 1901 werd een nieuw ‘ongelijk verdrag’ gesloten tussen China en enkele westerse 

mogendheden. Twee bepalingen uit dat verdrag: 

1. Het verbod op de import van wapens en munitie voor twee jaar, wat nog met twee jaar 

verlengd kon worden als de westerse landen dit noodzakelijk achtten.  

2. De bouw van omheinde dorpen waar alleen onderdanen van westerse mogendheden 

mochten leven, die onder direct bestuur van deze zelfde mogendheden stonden en 

bovendien met geweld beschermd mochten worden.  

2 Leg uit, met een verwijzing naar beide bepalingen, waarom deze twee bepalingen werden 

opgenomen in het ‘ongelijke verdrag’ van 1901.  

 

Kern van een juist antwoord: 

- Het verbod op de import van wapens en munitie werd ingegeven door de 

Bokseropstand van 1900 (waarbij landloze boeren zich met geweld tegen 

de buitenlandse machten keerden) 

- De bouw van westerse beschermde omheinde dorpen werd ingegeven 

doordat tijdens de Bokseropstand ommuurde ambassadewijken werden 

aangevallen in Peking 
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In 1972 was er een ontmoeting tussen Mao Zedong en de Japanse minister-president Kakuei 

Tanaka. Tijdens deze bijeenkomst zei Mao dat hij dankbaar was voor de Japanse aanwezigheid 

in China gedurende de jaren 1930.  

3 Leg uit om welke reden Mao dankbaar was. 

   

Kern van een juist antwoord: 

Aan de vooravond van de Japanse inval was er een strijd tussen de nationalisten 

en communisten / hadden de nationalisten de communisten verdreven naar het 

noorden van China 
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Door de aanwezigheid van Japan in China moesten de communisten en 

nationalisten samenwerken in hun strijd tegen Japan  
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waardoor de CCP kon blijven bestaan / werd geaccepteerd als bondgenoot door 

de nationalisten (KMT) / maakten de communisten zich populair onder boeren / 

groeide de aanhang van de communisten 
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