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Het geopolitiek machtsevenwicht 
herijkt door China

 De val van de Berlijnse Muur hield  geen einde van 
de geschiedenis in

 En allerminst een dominant geopolitiek monopolie 
voor het westerse neo-liberalisme

 De Russische Federatie blijkt voorshands een 
destabiliserend machtsvacuüm te introduceren

 Zij wenst de invloedssferen van het Tzaristisch
Regime weer gewapenderhand te herstellen

 Het Avondland Europa moet zich repositioneren
terwijl China handelscommercieel expandeert

 Hoe moet het verzwakte Avondland daarbij 
zich opstellen gelet op de beperkte 
mogelijkheden?

2



De vierduizend jaar van de 
Chinezen

 Vanuit het westen bekeken is de Chinese 
geschiedenis een gesloten oester

 De Romeinen drongen nimmer zo ver op in Het 
Verre Oosten dat zij expeditionaire verslagen 
uitbrachten te Rome

 Als grootmacht was het te Rome bekend 
vanaf de derde eeuw voor Christus vanwege 
ambtsmissives van de Qin-dynastie

 Deze hielden voorstellen op consulair niveau in 
voor overlandroutes

 Het was Rome niet duidelijk welke baat het 
daarbij zou hebben gelet op de 
onoverbrugbare afstanden

 Rome bezat geen transoceanische vloot
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Geen bestendige relaties via 
verdragen

 De Qin-dynastie kreeg nooit de tijd een 
voortgezette staatshuishouding te vestigen

 Steeds weer stammen- of natie-opstanden 
met destabilisatie voor de beurtvaarten

 China was eigenlijk een veelvolkerenstaat 

 zoals Oostenrijk-Hongarije na 
 de Ausgleich van 1868

 Maar samenbindende factor was het 
Confucianisme 

 met de nadruk op harmonie, centrale 
bureaucratie, 

 meritocratie, uitbanning van religieuze 
conflicten en 

 een gemonetariseerde economie
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Confucius (551-479 v. Chr) via de 
jesuïeten van de XVIe eeuw

 Wat het Westen weet over Meester K’Ong Qiu weet 
het via de missionaire Jesuïeten

 Die canonieke vertaalslag zit er altijd tussen
 Hij is een socioloog-cultuurfilosoof geweest
 Korte tijd directeur publieke rechtshandhaving voor 

de Zhou-dynastie die korte publieksverboden 
uitvaardigde en handhaafde

 Later neergelegd in de Lunyu (499 uitspraken van 
Meester K’Ong):  een reeks aforismen en geboden

 De Qin-dynastie nam deze over als grondslag voor 
de openbare wetgeving

 Bestemd voor het beheer van zes rijken in een 
confederatie. Ze bevatten richtlijnen. De dynastie 
vergoddelijkte K’Ong opdat ze legitimatie kregen. 

 Sima Qian, een hofhistoriograaf, deed dat rond 90 
v.Chr.

 Ze werden openbaringsteksten. Qin Shi
Huangdi kon zich zo keizer noemen (259-210 
v Chr.)
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Deïficatie van wetsbronnen universeel: 
Constantijn en Karel de Grote

 Karel De Grote sloot zoveel mogelijk aan bij de wetten van 
Constantijn omdat deze ook geopenbaard waren door Christus

 Karel had daarvoor Mr Einhart, een Benedictijn, als hofhistoriograaf
die ook falsa inlaste

 Sima Qian deed bij Confucius precies hetzelfde

 Grote Rijken hebben die bovenzinnelijke legitimatie van hun macht 
nodig

 De Confuciaanse Klassieken van Qian hadden dat geopolitiek doel 

 Ze werden weggesloten in de keizerlijke Archieven van de Han en 
Qin en konden niet tekstkritisch bestudeerd worden

 De Volksrepubliek gebruikt ze op dezelfde wijze om een lineaire 
heilsgeschiedenis van het wereldcommunisme te verkopen

 Die lijn is minder zichtbaar maar het jargon is hetzelfde als bij Sima. 

 Het thema is sinocentrisch. Osmoses met 
andere naties worden ontkend.
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De Italiaanse jezuïet en missionaris Matteo 
Ricci krijgt de Confuciaanse Klassieken te zien

 Ricci (1552-1610) komt als missionaris in China om het 
Christendom te verspreiden volgens de methode van 
het syncretisme

 Hij kan aansluiten bij eerdere missioneringen uit de XIVe
eeuw van Portugal

 Dat heeft nu een geopolitiek monopolie in China op 
basis van het verdrag van Tordesillas 1494 en Zaragossa
1527

 Hij leert Chinees van Michelle Ruggieri die in 
Guangzhou en Zhaoquin posten oprichtte en contact 
heeft met de gouverneur-generaal van Guandong.

 Hij wordt een chinees beambte en mag zich in 1601 in 
Peking vestigen. Zijn Portugese vertaling gaat naar 
Rome om een ambassadeur voor China te zenden.

 Die wordt vertaald in canoniek Latijn en in 1615 
uitgegeven in Augsburg (16 herdrukken en vertaald in 
alle Europese officiële talen) :

 De Christiana expeditione apud Sinas 
suscepta ab Societate Jesu.
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Ricci heeft nog te maken met 
ontvankelijke Chinezen

 De Chinese elite heeft een grote 
interesse in de Europese astronomie, 
mathematica en cartografie

 Zij moet van het Christendom niet veel 
hebben. Daarom stuurt Rome ook geen 
nuntius

 De missionaire post in Zhaoquing wordt 
in 1590 gesloten na 2500 bekeringen
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Marco Polo in Mongolië in 1275
 Marco komt als jongmaatje mee. De Polo’s 

krijgen van Paus Gregorius X de status van 
consuls.

 Zij komen voor handelscommerciële
contacten.

 Missioneren moeten ze overlaten aan twee 
dominicanen in hun gevolg.

 Ze gaan over de Zijderoute in de Euraziatische 
steppe waar de Pax Mongolica is geborgd 
voor beurtvaart

 Ze doen De Krim aan, waar Venetië 
handelsconsulaire vertegenwoordiging heeft 
met de Mongolen

 Die bedingen dat er geen kruistocht van 
gemaakt mag worden

 Dan zal de Koeblai Khan hen ontvangen die 
sedert 1260 soeverein heerser is voor 
handelsmissies

 Marco beschrijft diens zomerresidentie
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Het Confucianisme volgens Ricci 
en de canonieke vertalers

 Bedenk dat geen westerling de dialogen met Confucius 
direct in diens taal kon lezen

 Hij is afhankelijk van de versies die keizer Han Wudi uit 
staatshuishoudelijk oogpunt toeliet

 Daarna heeft Ricci die Italiaans dacht ze overgezet in het 
Portugees.

 Het Vaticaan zette die versie over in canonieke zinnen 

 en bij de Frankfurtse oervertalingen kwamen daar 
ideologische hertalingen voor West-Europese doelen bij

 Confucius wilde geen profeet zijn of religieuze leider

 Hij vat ethische principes samen waarzonder een groot rijk 
moet sterven

 Europese hertalers geven er een versie van weer passend 
in een tijd waarin Frankrijk, Oostenrijk en Engeland zich als 
grootmogendheden formeren
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Uitwerkingen van Confucius’ 
Gouden Regel

 Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat 
ook een ander niet

 Menselijkheid

 Gehoorzaamheid in toewijding

 Universele rechtvaardigheid

 Fatsoen en hoffelijkheid

 Respectvolle wederkerigheid

 Goede trouw

 Rituelen moeten deze uitwerkingen 
dagelijks beklemtonen
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China schermt zich van het westen 
af in de XVIIe eeuw

 De aanzet daartoe leveren de Hollanders door hun 
veroveringen van Formosa en Chinese kuststreken 
vanaf 1624

 De VOC heeft zich op Java geconsolideerd en 
bedrijft consulaire expansiepolitiek

 De kust-Chinezen ervaren deze als inhumanitair
omdat gebrek aan respect bij de VOC 
vanzelfsprekend is

 De Keizers verbieden voortaan alle aanlanding van 
westerlingen

 De VOC concentreert zich in fort Zeelandia op 
Formosa voor expeditionaire uitvallen

 In Batavia komt een consulaire enclave voor 
Chinezen

 Die berichten bij beurtvaart hoe de VOC in de 
buitengewesten optreedt
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Chinese seizoenscontractanten
worden als dumpgoed behandeld

 De VOC heeft de Chinezen nodig als 
beambten wegens hun inventiviteit, nijverheid 
en uithoudingsvermogen

 Vooral bij de uitvoering van massale suiker- en 
zijdecontracten maar ook bij de winning van 
kaneel, de opslag ervan en vervrachting

 De VOC is niet goed in de inschatting van de 
marktfluctuaties in deze goederen

 Zij dumpt dan de overtollige Chinezen die op 
de balans schadeposten blijken

 Dat praat zich bij beurtvaart rond
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Affaire Adriaan Valckenier
exemplarisch

 Valckenier komt te Batavia om de geijkte 
bliksemcarrière te maken in 1715

 Hij is niet goed in de marktinschattingen. De VOC 
gaat uit van constanten, die niet bestaan buiten 
een mercantilistisch systeem

 Hij vreest overproductie van koffie en 
onderproductie van suiker

 Zijn ambtsvoorganger ging van het 
tegenovergestelde uit

 Die haalde dienovereenkomstig Chinese 
seizoensarbeiders naar de Archipel 
gespecialiseerd in deze produkties

 Valckenier zat met een overschot aan Chinezen 
dat hij in volle zee wilde dumpen

 Dat wordt ruchtbaar en leidt tot 
ongeregeldheden omdat de voorbereiding 
onmiskenbaar is
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Chinezenopstanden afgestraft
 De VOC bleef massaal suikerriet verbouwen 

door de Chinezen, omdat het apparaat 
overgebureaucratiseerd was

 Deze suiker kwam in Amsterdam terecht

 De Heeren XVII eisten compensatoire 
maatregelen om de overproductie te 
dempen eventueel door deportaties

 Valckenier organiseerde echter 
moordtochten op Java

 Die leidden tot guerrila’s tussen Chinezen en 
VOC-troepen

 De Chinezen wonnen. Zij beheersten de 
levensmiddelenvoorzieningen.  

 Java werd voor de VOC een gevaarlijk 
eiland
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Onbeheersbare ruchtbaarheid

 Valckenier was besluiteloos, kon niet met oppositie 
omgaan en overzag niet hoe hij de opstanden 
moest dempen

 Hij besloot de Raad van Indië de schuld te geven, 
vooral zekere Gustaaf van Imhoff die niet 
voldoende voorzorgsmaatregelen zou hebben 
genomen

 Van Imhoff werd naar Amsterdam opgezonden 
om berecht te worden

 Maar daar ging hij praten over de incompetentie 
van de Heeren XVII en hun curruptie en ook over 
de Chinezenmoorden

 De Britse pers bliezen die verder op en uit. Alles 
werd een propaganda-slag tegen Amsterdam. 
Londen won deze. Ook in China.
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Deze disreputatie betreft de 
westerling of barbaar

 China onderscheidt echt niet naar 
nationaliteit, herkomst of ethniciteit

 Wat uit West-Europa komt zijn 
barbaren die respectloos zijn tegen 
hun eigenbelang in

 Daarom worden China en Japan 
anti-westers vanaf 1789

 Omdat dan de Britse vloot de 
wereldzeeën beheerst en na 1805 
overal effectieve blokkades kan 
leggen

 Het Empire voert een opiumoorlog
 De Aziaten voelen zich machteloos 

tegen deze strategie
 China moet HongKong afstaan bij 

het Verdrag van Nanking 1841
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Agressie USA richt zich op het Verre 
Oosten

 Washington wenst ook een imperium

 Het wil met Japan beginnen

 Het zendt commodore Perry met een smaldeel 
stoomschepen

 Perry moet Japan dwingen tot een open-deur politiek 
met een verkapte militaire dreiging van invasie

 Hij weigert te havenen in Nagasaki 

 Hij duwt een handelsverdrag met Washington door met 
een tweede bezoek met nog meer vuurkracht

 Aansluitend probeert hij hetzelfde bij China.

 Hij vangt bot, omdat China gewaarschuwd is voor deze 
overval
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Consulaire capitulaties
 Perry’s voorbeeld doet Frankrijk, Keizerlijk 

Duitsland en Italië volgen

 Ook zij rusten nu maritieme expeditionaire 
machten uit die China vanaf de kusten 
belagen

 Zij eisen consulaire capitulaties van de 
Keizers

 Die gunnen de diplomatieke posten 
exterritorialiteiten, de beambten en 
ambtenaren immuniteiten en vrije transit

 Ze vestigen in de enclaves hun nationale 
rechtssystemen die ze via hun 
geweldsmonopolies extern handhaven
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Boxeropstand 1899-1901

 Deze provocaties leiden tot een 
nationalistische Chinese opstand tegen 
deze westerse infiltraties

 Deze richt zich ook tegen het keizerlijk 
bestuur dat er niets tegen doet

 Het geeft uiting aan de massale haat 
tegen de westerlingen

 De milities worden getraind in 
handmatige gevechten waarin de vuist 
als wapen wordt gebezigd

 Keizerin Cixi weet zich met deze boksers 
te verenigen

 Maar de boksers leggen het tegen de 
westerse geallieerden af al destabiliseren 
ze de kustprovincies tot 1950
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China niet welkom op de Eerste 
Haagsche Vredesconferentie 1899

 Tzaar Nicolaas II is de uitnodiger
 Den Haag de plaats voor een 

conferentie voor de codificatie van 
het recht om oorlog te voeren

 En de regels toepasselijk in de 
oorlogvoering zelf

 De uitnodiging is primair alleen 
bedoeld voor de Christelijke staten

 Alleen zij zijn rechtsgeldig deelnemer 
aan het Volkerenrecht

 Heel Azië protesteert
 China mag komen als waarnemer: 

het is een gefaalde staat zegt 
Europa
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Op de tweede Vredesconferentie 
wordt China gemarginaliseerd 1907

 Het wordt wel toegelaten
 Maar krijgt nauwelijks spreekrecht
 Het krijgt ook niets geagendeerd 

al heeft Japan het deels bezet
 Terwijl juist het bezettingsrecht op 

de rol staat
 Japan geldt als enige 

volwaardige Aziatische Partner 
voor Europa

 Maar Japan probeert juist in ieder 
opzicht te verwestersen

 Door hele Duitse en Italiaanse 
codificaties te copiëren
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Bij de Versailler Vredesregelingen 
1919 wordt China genegeerd

 Aziatische staten eisen in het 
Volkenbondsstatuut een regeling van het 
nationale zelfbestemmingsrecht van 
volkeren

 Een definitie van het beginsel van de 
rassengelijkheid

 En dus het afwijzen van ieder 
kolonisatierecht of mandatering van 
soevereiniteit

 De geallieerden – waaronder Japan --
gaan daar niet op in

 En handhaven de kolonisatie van de 
Chinese provincie Shandoeng

 Terwijl China westers geallieerde was
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De Mantsjoerije-bezetting en de 
commissie Lytton 1936

 De Republiek China ontstond in 1912 na een 
opstand tegen de Qing-Dynastie en het westers 
imperialisme

 De revolte werd geleid door Sun Yat-sen
 In 1920 zocht dit China protectie bij de Volkenbond 

tegen Japan terwijl intern burgeroorlog heerste
 Japan heerste al in Korea
 Het wilde, noordelijk, Mantsjoerije ook bezetten
 In 1928 begon het daarmee
 In 1931 zette het een annexatie in, voltooid in 1936
 De Volkenbondscommissie onder Lytton veroordeelt 

deze bezetting niet

 China beseft dat het van de 
Bond weinig te wachten heeft
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De deelneming aan de VN door de 
Volksrepubliek staat in die sleutel

 Na de Korea-oorlog volgt de Volksrepubliek de 
Republiek van Sun Yat-sen op in de VN

 Het neemt aan de Charterorganisatie deel maar 
zoekt een eigen weg daarbuiten

 Omdat de Bandung-conferentie van 1956 anti-
communistisch is sluit het zich niet bij dat blok aan

 Het wil, als het intern orde op zaken heeft gesteld, de 
enige ware weg gaan volgen

 Die van economische en handelscommerciële
infiltratie

 De Belt and Road to China
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One Belt One Road (OBOR) 2013

 Het gaat om een globale 
ontwikkelingsstrategie gericht op 
investeringen in planologie en 
economische infrastructuur in alle 
continenten

 OBOR beperkt zich niet tot staten 
maar wil ook organisaties bedienen

 De wederpartij moet om OBOR 
vragen

 China mag niet opdringen
 Is OBOR aanvaard dan zal 

uiteindelijk tegenprestatie moeten 
worden geleverd in geld of in natura

 Dat is de buitenlandse 
politiek van Xi Jinping
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Aspecten van de Nieuwe 
Zijderoute

 Xi refereert aan de 
handelseconomische
betrekkingen met Venetië in de 
dertiende eeuw

 China wil wereldwijd via een 
geweldloze ontwikkelingsstrategie 
in overeenstemming met de 
verzoekende staten en 
organisaties

 Bouwen aan grote 
infrastructuurprojecten in Azië, 
Afrika, Europa en Latijns-Amerika

 Gericht op vergemakkelijking en 
bestendiging van 
handelsbetrekkingen met China
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USA-scepsis vs OBOR

 USA ziet deze route als een 
geopolitiek instrument van Xi

 Het project met de gunstige 
kredietvoorwaarden leidde tot 
een merkbare expansie van de 
politieke invloed van China

 USA kan die alleen indammen met 
een vergelijkbaar geweldloos 
initiatief

 Het hamert nu op de totale 
afhankelijkheid die China schept 
wanneer de leningen niet tijdig en 
regelmatig worden ingelost
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De strategie van China

 Het model is nog altijd afgestemd 
op de economische groei binnen 
ontwikkelingslanden

 Voor afremming op basis van 
ecologische of klimatologische data 
is geen ruimte

 China hoopt aldus een 
wereldomvattende markt te 
bereiken die uiteraard de toename 
van zijn economische en politieke 
macht moet dienen

 China wil een superieure grenzeloze 
technologie opbouwen

 Zodat het de koers van alle 
werelddelen mede kan bepalen

 Xi windt daar geen doekjes om
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Nadruk op transportinfrastructuur

 China wijst erop dat deze structuur dienstig 
moet zijn aan import, transit en export

 Ontwikkelingslanden neigen tot 
benadrukking van export uit neo-
mercantilistische motieven

 Hogesnelheidstreintrajecten en havens 
moeten vooral op transit ingericht worden 
met wisseling van de transportmodaliteiten

 De aanleg van tunneltrajecten heeft de 
verre voorkeur bij massagoederen

 China verstrekt langlopend krediet maar 
wanneer niet afgelost wordt neemt het de 
aangelegde structuur in huur ten eigen bate
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