
Weinig landen zijn met meer clichés beladen dan China. Doorheen de

geschiedenis hebben Europeanen het land steeds weer ‘herontdekt’,

en elke herontdekking heeft aanleiding gegeven tot de herbevesti-

ging van clichés of de uitvinding van nieuwe. De voorbije decennia

heeft het westen het land leren kennen als nieuwe grootmacht of toe-

komstige supermacht. Dit keer is het beeld van China niet langer vaag

en exotisch, maar een dagelijkse realiteit die onze belangstelling

wekt, meer zelfs, onze aandacht opeist. De vraag naar verklaringen

en de drang naar inzicht zijn aangescherpt. 

De verklaring van hedendaagse fenomenen is deels te vinden in het

verleden. Dit boek wil een bijdrage leveren aan een beter historisch

inzicht. Het is niet zozeer een boek over een land als wel over een cul-

tuur. Het is een verhaal over de grootheid en de beperkingen van een

beschaving, over de duurzaamheid en de broosheid van een grote

gedachte die doorheen de hele Chinese geschiedenis loopt: die van

het imperium, dat alles onder de hemel wil bestrijken en omvatten.

Het is niet alleen een politieke doelstelling, maar ook een cultureel

ideaal. 

In zeven hoofdstukken belicht deze algemene inleiding de ontwikke-

lingsgang van het Chinese keizerrijk tot omstreeks het jaar 1600.

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw gaat de westerse bescha-

ving door een snelle evolutie, die uiteindelijk tot een ommekeer in de

verhouding van de Chinese beschaving met de buitenwereld leidt. Die

periode zal het voorwerp van een tweede volume vormen.

WILLY VANDE WALLE is gewoon hoogleraar in de Japanologie aan de K.U.Leuven,

waar hij ook de geschiedenis van China tot 1600 doceert. Zijn publicaties

handelen over diverse aspecten van de Japanse en Oost-Aziatische cultuur en

geschiedenis: het boeddhisme, diplomatieke geschiedenis, en geschiedenis

van de wetenschap, taal en kunst.
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DE GRONDLEGGING VAN HET CHINESE KEIZERRIJK 

 CHINA TOT AAN DE QIN  221 V.CHR.

 De prehistorie

Voorlopers van de beschaving van de Gele Rivier

De stichters van de beschaving van de Gele Rivier worden proto-Chinezen ge-
noemd. De bakermat van deze beschaving stond aan de midden- en de benedenloop 
van de Huang-he  of Gele Rivier, in het noorden van het huidige China. In tegen-
stelling tot de andere oude cultuurcentra van het Oosten ligt dit gebied erg geïsoleerd, 
hetgeen mede het uitgesproken eigen karakter van de latere Chinese beschaving heeft  
bepaald.

Paleolithicum (600.000-10.000 v.Chr.)

De oudste menselijke fossielen die in dit gebied zijn aangetroff en, dateren van 
ongeveer 600.000 v.Chr. De skeletten zijn van het mongolide mensentype. De twee 
belangrijkste vindplaatsen zijn die van Lan-tian  (sinanthropus lantianensis, ca. 
600.000 jaar oud) en van Zhou-kou-dian , 50 km ten zuidwesten van Peking 
(sinanthropus pekinensis gedoopt, thans als homo erectus pekinensis geklasseerd, 
500.000 à 200.000 jaar oud). Deze mensentypen mogen beschouwd worden als de 
voorvaders van de proto-Chinezen, die de dragers van de latere beschaving van de 
Gele Rivier waren. In het noorden van China leefden deze mensen her en der ver-
spreid gedurende het paleolithicum. Naar het einde van deze periode toe deden zich 
in dit gebied belangrijke geologische veranderingen voor. Door de wind werden uit 
de woestijngebieden in het noorden ontzaglijke hoeveelheden löss (fi jn zand) aan-
gevoerd in een gebied dat de huidige provincies Shanxi , Shaanxi , Gansu 

, Hebei  en Henan  omvatte. Dit ging gepaard met een droog en koud 
klimaat. Toen deze primaire accumulatie (een laag van 10 tot 100 meter diepte) beëin-
digd was, werd het klimaat geleidelijk aan weer warmer en vochtiger. De grote regen-
val deed rivieren ontstaan, waaronder de Gele Rivier, die zich een bedding zochten 
doorheen de dikke lösslaag en het zand verder stroomafwaarts transporteerden waar 
het weer aanslibde. Deze lössaarde heeft  als bijzondere eigenschap dat ze veel water 
kan vasthouden en vruchtbaar is. Hiermee, met dit type aarde en de grote rivieren, 
waren ideale omstandigheden geschapen voor het ontstaan van de landbouw.
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De neolithische beschaving van de Gele Rivier

Neolithicum (10.000-1500 v.Chr.)

De vier grote antieke wereldbeschavingen zijn allemaal ontstaan in de nabijheid 
van grote rivieren. De Egyptische beschaving aan de Nijl, de Mesopotamische aan de 
Tigris en de Eufraat, de Indische aan de Indus en de Chinese aan de Gele Rivier. Men 
kan zich afvragen waarom de Chinese niet aan de rivier de Yangzi-jiang ( ) is 
ontstaan. In de periode van het neolithicum, toen de proto-Chinezen aan landbouw 
gingen doen, was het stroomgebied van de Yangzi-jiang echter nog erg moerassig, 
dichtbebost en onherbergzaam en bijgevolg niet bevorderlijk voor het ontstaan van 
een landbouwbeschaving. De Gele Rivier is gekenmerkt door periodieke overstro-
mingen en daarom is hij ook vaak ‘de gesel van China’ genoemd. Vandaar dat de 
eerste landbouwers zich vestigen in de nabijheid van de zijrivieren en op hoger ge-
legen plateaus. Nederzettingen aan de oevers van de hoofdstroom verschijnen pas 
als de waterhuishouding voldoende ontwikkeld is. Uit het neolithicum dateren twee 
beroemde steenculturen: die van Yang-shao en die van Long-shan.

De Yang-shao-cultuur (4000-2000 v.Chr.)

In 1921 werd onder leiding van de Zweedse geoloog Johan Gunnan Andersson de 
eerste wetenschappelijke opgraving in China ondernomen, in de buurt van het dorp 
Yang-shao in de provincie Henan. Hij vond er resten van de oudste landbouw-
cultuur van Noord-China. Deze wordt ook wel de ‘beschilderd-aardewerkcultuur’ 
genoemd naar de dikbuikige potten van rood aardewerk beschilderd met zwarte geo-
metrische motieven, die kenmerkend zijn voor dit cultuurcomplex. Andere kenmer-
ken zijn: het gebruik van stenen spaden en houwelen en het verbouwen van gierst. 
Varken en hond waren gedomesticeerd. Er werd met pijl en boog gejaagd en vis ge-
vangen met net en haak. Men heeft  ook spinnewielen van steen en klei, en naalden 
van been gevonden. Ze sponnen reeds hennep e.d. en weefden en naaiden ze hun kle-
deren. Ze woonden veelal in ronde of rechthoekige holen in de grond, met een haard 
in het midden van de vloer. Naast het woonhol was er vaak een ander bouwsel dat als 
opslagplaats fungeerde. Sommige nederzettingen waren tamelijk uitgestrekt en had-
den in het centrum een soort grote gemeenschappelijke holwoning, waarrond de an-
dere concentrisch gegroepeerd waren. Vele waren omgeven door een soort gracht ten 
noorden waarvan de begraafplaats en ten oosten waarvan de pottenbakkersoven(s) 
gesitueerd waren. Dit wijst duidelijk in de richting van een clan-organisatie. Zeer 
leerrijk voor de sociale organisatie is de methode van begraven. Daaruit blijkt na-
melijk dat de maatschappij matriarchaal georganiseerd was. Grafvoorwerpen zijn 
talrijker bij vrouwen dan bij mannen. Bij vrouwen is ook productiegereedschap mee 
begraven. Het was dus een maatschappij waarin de positie van de vrouw hoger was 
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dan die van de man. Deze cultuur, die uitlopers heeft  tot in de provincie Gansu in 
het westen, wordt in verband gebracht met voor-Aziatische culturen, maar Chinese 
archeologen leggen de nadruk op het autochtone karakter ervan.

De Long-shan-cultuur (2500-1500 v.Chr.)

Ook deze cultuur, Long-shan , werd genoemd naar de eerste vindplaats, Long-
shan-zhen  in de provincie Shandong , die werd blootgelegd in 1930-1931.

Ze wordt gekenmerkt door zwart glanzend aardewerk van hoge perfectie, met-
tertijd steeds vaker gedraaid op een pottenbakkerswiel. Andere kenmerken zijn: het 
gebruik van spaden van dierenbotten en hout, naast die van steen; sikkels uit steen of 
twee samengevoegde schelpen om er de gierst en de tarwe mee te oogsten. De grote 
variëteit aan landbouwwerktuigen getuigt van vorderingen in de landbouwtechniek 
en grotere in teelt gebrachte oppervlakten. Naast het varken en de hond waren ook 
de koe, het paard, het schaap en de kip gedomesticeerd. Ook de veeteelt was dus 
verder ontwikkeld, terwijl de instrumenten voor jacht en visvangst geperfectioneerd 
werden.

De woningen bestonden uit holen in de grond met een haard en een gang als in-
gang. De structuur is al sterk verbeterd en de vloer is bestreken met een soort mortel 
om de vochtigheid buiten te houden.

De kleinschaligheid van de woningen en het samen begraven van man en vrouw 
wijzen erop dat de monogame familie in opgang is. De grootte van de graven is on-
gelijk en de hoeveelheid grafvoorwerpen varieert sterk. Privé-eigendom was dus 
reeds een feit en er was een onderscheid tussen rijk en arm. Parallel hiermee ging de 
maatschappelijke structuur over van matriarchaat naar patriarchaat. Ook tekent zich 
beroepsspecialisering af, zo onder meer het pottenbakken. Vroeger aanvaardde men 
dat ook dit cultuurcomplex zijn oorsprong had in West-Azië, maar opgravingen uit 
1956-1957 hebben aangetoond dat het een voortzetting is van de Yang-shao-cultuur. 
Het verspreidingsgebied van de Long-shan-cultuur omvat Shandong tot het schierei-
land Liaodong in het noorden en Noord-Jiangsu in het zuiden; maar ook in Shaanxi 
en Henan werden sites gevonden die tot dit cultuurcomplex gerekend worden.

 De Shang-beschaving (ca. 1700-1100 v.Chr.)

De bronstijd (vanaf 1500 v.Chr.)

Rond 1500 v.Chr. ontwikkelt zich in het gebied van Noord-Henan het gebruik van 
brons. De meningen zijn nog steeds verdeeld over de vraag of het bronsgieten uit 
West-Azië ontleend werd, dan wel op Chinese bodem tot ontwikkeling kwam. Voor 
autochtone ontwikkeling pleiten: (1) Het feit dat de Chinezen vóór de komst van het 
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boeddhisme (eerste eeuw n.Chr.) niet vertrouwd waren met de typische West-Aziati-
sche techniek van bronsgieten, de zogenaamde ‘cire-perdue’-methode. In plaats daar-
van gebruikten zij een systeem van geassembleerde gietvormen. (2) Zowel qua vorm-
geving als qua temperatuurbeheersing stond deze bronstechniek onder sterke invloed 
van de inheemse pottenbakkerstraditie. Voor ontlening uit West-Azië pleiten dan weer: 
(1) Aan het gebruik van brons, dat een legering van koper en tin is, gaat normalerwijze 
een overgangsfase vooraf waarin uitsluitend van koper gebruik wordt gemaakt. Deze 
fase ontbreekt in China. (2) Het Chinese brons is duidelijk van jongere datum dan dat 
van het Nabije Oosten. Deze elementen schijnen te wijzen in de richting van een zoge-
naamde stimulansdiff usie (ontlening van de idee) vanuit West-Azië.

Chinese mythen en legenden

De Chinese traditie is rijk aan mythen en legenden die het begin van de Chinese 
geschiedenis ver vóór de bronstijd plaatsen. Dit zijn evenwel erg suspecte overleve-
ringen van latere datum. Toch moet er hier melding van gemaakt worden omdat we 
ze zo vaak aantreff en in de Chinese literatuur en religie. Volgens het Chinese schep-
pingsverhaal ontstond de wereld uit Pan-gu , het oerwezen dat zo lang groeide 
tot het openbarstte. Uit zijn verschillende lichaamsdelen werden de wereld en de le-
vende wezens geboren. Op Pan-gu volgden de drie Huang  en de vijf Di  
(oerkeizers of cultuurhelden) die aan de mensheid de weldaden van de beschaving 
schonken. De drie Huang zijn: (1) Fu-xi , hij leerde de mensen de visvangst met 
het net, en vond de acht trigrammen uit, de basis van het schrift . (2) Nü-wa , een 
vrouwelijke cultuurheld, zij regelde het huwelijk en leerde de zijdeteelt. (3) Shen-nong 

 (alternatieve naam: Yan-di ) was de vader van de landbouw en de ontdekker 
van de geneeskrachtige kruiden. De vijf Di zijn: (1) Huang-di  (de Gele keizer), 
aan hem worden toegeschreven: de uitvinding van de sterrenkunde en de verdeling 
van het land in ‘putakkers’ (jing-tian, cf. infra), (2) Zhuan-xu , (3) Di-ku , (4) 
Yao  en (5) Shun . Deze namen en hun volgorde verschillen volgens de bronnen. 
Yao is een van China's legendarische modelheersers. Hij verkoos de deugdzame Shun 
als opvolger boven zijn eigen onwaardige zoon. Shun wees op zijn beurt zijn minis-
ter Yu  aan als opvolger, op grond van zijn zedelijke verdienste. Deze laatste is de 
cultuurheld die volgens de overlevering de watervloed bedwong. Hij geldt tevens als 
de stichter van de eerste protohistorische dynastie, de Xia  (ca. 2200-1700 v.Chr.). 
Men heeft  gepoogd de Long-shan-cultuur van Henan en de Er-li-tou-cultuur (vroege 
Shang, cf. infra) te identifi ceren met deze Xia-dynastie, maar directe archeologische 
bevestiging ontbreekt. De laatste vorst van de Xia werd van de troon gestoten door 
de deugdzame Tang , stichter van de Shang- of Yin-dynastie. Van dat moment af 
bevinden we ons op solidere historische grond, gestaafd door eigentijdse geschreven 
bronnen: de orakelbeenderen.
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Orakelbeenderen

Rond 1900 merkten Chinese geleerden de zogenaamd geneeskrachtige ‘draken-
beenderen’ op. Dit waren schilden van schildpadden en platte dierenbotten, waarop 
vaak archaïsche inscripties gegrift  stonden. Ze bleken gevonden te zijn bij het huidige 
An-yang  (oude naam: Yin ), de laatste van de traditionele hoofdsteden van 
de Shang. De beenderen werden gebruikt voor het wichelen of orakelen. Zij werden 
op regelmatige plaatsen verhit, zodat er barstjes ontstonden in het vooraf gepolijste 
oppervlak. Uit het verloop van die barsten las de wichelaar het orakel af. In 10% van 
de gevallen zijn vraag en antwoord in een archaïsch Chinees schrift  in de schaal of 
in het bot gegrift . Deze inscripties zijn voor een belangrijk deel ontcijferd (Jia-gu xue 

 orakelbeenderen studie) en hebben de oude overleveringen over de opvolging 
van de Shang-koningen grotendeels bevestigd.

Het Shang-rijk

De staatsinrichting

De Shang- -staat bestond uit een confederatie van geografi sch beperkte domei-
nen, die geconcentreerd waren rond een stedelijke kern en waar een bepaalde clan 
over heerste, die meteen ook zijn naam gaf aan het gebied. Iedere heersersclan oe-
fende het gezag uit over een aantal dorpen of nederzettingen, maar was op zijn beurt 
weer ondergeschikt aan het centrale gezag van de Shang-vorsten. Daarnaast waren 
er echter nog stammen die, alhoewel gevestigd in de onmiddellijke buurt van het 
Shang-territorium, nog niet geaccultureerd en evenmin onderworpen waren aan het 
gezag van de Shang. Geregeld vielen deze ‘barbaarse’ stammen het gebied van de 
Shang binnen. In oorsprong zal de Shang-staat niet meer geweest zijn dan een aan-
tal nederzettingen op ontginningsgronden, beheerst door één familie of clan. Door 
hoger ontwikkelde landbouwtechnieken en later door het bezit van bronzen wapens 
wisten zij geleidelijk aan hun heerschappij uit te breiden. Op het toppunt van hun 
macht strekte hun gebied zich uit over het mondingsgebied van de Gele Rivier en het 
land stroomopwaarts tot voorbij de monding van de rivier de Wei, een deel van het 
dal van de Wei, het stroomgebied van de Huai -rivier, delen van het stroomgebied 
van de Han en het land ten noorden van de benedenloop van de Yangzi-jiang.

Er blijken aanwijzingen te zijn dat de koningen elkaar niet opvolgden van vader 
op zoon, maar van oudere broer op jongere broer. Volgens recent onderzoek zou het 
hier evenwel gaan om een wettelijke fi ctie en zou er in realiteit een beurtrol voor het 
leveren van de nieuwe koning tussen de verschillende heersende clans bestaan heb-
ben. De Shang-vorst gedroeg zich als een soort grootgrondbezitter, die zijn groeiend 
bezit liet beheren door opzichters (zai ). Van tijd tot tijd ondernam hij inspectierei-
zen. Naast de koninklijke domeinen bestonden er nog graafschappen, waar aan het 
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vorstenhuis verwante clans over heersten. De hoofden van deze clans gingen regel-
matig naar het hof of ontvingen het bezoek van de koning en zijn gevolg.

Maatschappelijke opbouw

De maatschappij bestond uit een bovenlaag van heersers (ren ) en een onderlaag 
van onderworpenen (min ), die voor eerstgenoemden landarbeid uitvoerden en 
aan veeteelt deden. Hun rangen werden regelmatig aangevuld met krijgsgevange-
nen die werden meegebracht van veldtochten tegen de minder beschaafde stammen 
(barbaren). De bovenlaag bestendigde haar macht door het bezit van wapens. Zij was 
draagster van de cultuur, die sterk doordrongen was van religieuze elementen. Uit 
de orakelinscripties komen vooral de heersersclan en de groep van wichelaars naar 
voren. Deze laatste had een grote invloed aangezien voor iedere politieke daad het 
orakel geraadpleegd moest worden. De wichelaars werden gerekruteerd uit de clan 
van de heersende vorst. Daarnaast was er een belangrijke groep ambachtslieden.

Economie

Landbouw was het voornaamste bestaansmiddel van de Shang-maatschappij. Oor-
spronkelijk deed men aan primitieve roofb ouw, hetgeen onder meer het veelvuldig 
verplaatsen van de hoofdstad verklaart. Dankzij het perfectioneren van de werktui-
gen, onder andere door het gebruik van brons, maakte de landbouw naderhand een 
belangrijke evolutie door. De voornaamste verbouwde producten waren gierst, haver, 
tarwe, sorghum en rijst. Ieder domein beschikte over een jachtterrein. Vooral de ex-
clusief aan de vorstenclan voorbehouden jachtgebieden waren erg uitgestrekt. Voor 
de landbouw was het opstellen van een kalender onontbeerlijk. Door het monopolie 
dat de Shang-heersers daarop behielden, konden zij dit ook gebruiken als een middel 
om hun macht te bestendigen.

Godsdienst

Het leven van de Shang-mens werd beheerst door allerlei geheimzinnige en on-
gekende krachten, die door off ers tot verzoening gebracht moesten worden. Iedere 
heerser werd na zijn dood een godheid (di ). De oppergod was Shang-di , wel-
licht de stamvader van de koninklijke familie. Hij had een schare van goden van 
bergen en rivieren en andere natuurelementen onder zich. De goden van onderge-
schikte clans werden eveneens geïncorporeerd in het pantheon als ondergeschikt aan 
de oppergod en aan de overleden vorsten die na hun dood automatisch vergoddelijkt 
werden. Shang-di was verantwoordelijk voor de regen en bijgevolg voor het welslagen 
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van de oogst. Ook werd groot belang gehecht aan astronomische verschijnselen, die 
golden als tekenen van de goden.

De goden bedienden zich evenwel in de eerste plaats van het orakel om tot de 
mensen te spreken. Het orakel sprak zich uit over alle facetten van het leven: de aan-
vang van werken en krijgstochten, de aard van de off ers, enz. Nooit nam de koning 
een beslissing op eigen verantwoordelijkheid. De machtspositie van de Shang-heerser 
berustte bijgevolg op zijn bevoorrechte band en verwantschap met de goden. Hij was 
de opperpriester die de raadpleging van het orakel voorzat. Hij voerde ook dansen uit 
om regen af te smeken en legde dromen uit. Hij werd bijgestaan door een clerus van 
wichelaars die tevens dienst deed als ambtenarenkorps. Er werd immers nauwelijks 
onderscheid gemaakt tussen religieuze en bestuursaangelegenheden. Een van de be-
langrijkste groepen in deze priesterstand waren de priesterschrijvers (shi ). Zij zijn 
de auteurs van de beenderinscripties. Waarschijnlijk tekenden zij ook de belangrijk-
ste gebeurtenissen op en werden zij zo de voorlopers van de latere offi  ciële geschied-
schrijvers. De priesterschrijvers werden bijgestaan door ‘aanroepers’ (zhu ) die ver-
antwoordelijk waren voor het mondeling contact met de goden. Daarnaast werd het 
contact met de goden ook tot stand gebracht door middel van sjamanen (wu ). Ze 
waren, voornamelijk vrouwelijke, media die door magische dansen en trance goden 
en overledenen in zich belichaamden. Hun voornaamste taak bestond er wellicht in 
alle magische krachten die het koningshuis zouden kunnen schaden, af te weren. Ze 
fungeerden bijgevolg als een soort magische lijfwacht van de koning. Verder traden 
zij ook op als regenmakers.

De cultuur van de Shang

Het schrift  dat men aantreft  op de orakelbeenderen van de Shang, is de directe 
voorloper van het huidige gestileerde Chinese karakterschrift . Het groeide uit een 
eenvoudig pictografi sch schrift , maar in de Shang-tijd was het reeds hoog ontwikkeld 
en bevatte het ideogrammen en fonetisch samengestelde karakters, in totaal meer 
dan 2000 individuele tekens. Een tweede opmerkelijke uiting van de Shang-cultuur 
zijn de kunstzinnige bronzen wapens en het ceremonieel off ervaatwerk. Deze kunst-
voorwerpen zijn meestal versierd met gesofi sticeerde decoraties die getuigen van het 
hoge niveau van de bronsgiettechniek.
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 De Zhou-periode (ca. 1100-256 v.Chr.)

De Westelijke Zhou (ca. 1100-771 v.Chr.)

Verbeuring van het hemels mandaat

De Shang-dynastie werd ten val gebracht door het volk van de Zhou  (als tra-
ditionele data worden hier vooropgesteld 1122 of 1027 v.Chr.), die afk omstig waren 
uit de vallei van de rivier Wei . Dit gebied lag aan de periferie van het gebied van 
de Shang-beschaving. Misschien waren de Zhou gedeeltelijk barbaren, maar toch 
schijnen ze de taal en de belangrijkste cultuurelementen met de Shang gemeen ge-
had te hebben. Door het feit dat ze gevestigd waren in de nabijheid van ‘barbaarse’ 
herdersvolkeren, waren ze erg krijgszuchtig ingesteld. Hun verovering van de Shang-
gebieden betekende geen breuk in de continuïteit van het politieke bestel, noch van 
de cultuur. Aangezien politiek, religie en vooroudercultus zo innig met elkaar ver-
vlochten waren, konden de Zhou hun overwinning op de Shang alleen bezegelen 
indien zij zich ook konden meester maken van de religieuze positie van de Shang-
vorsten. Iedere politieke daad had religieuze implicaties. Zij moest immers de goed-
keuring van de voorouders wegdragen. Vandaar dat de Zhou zichzelf de positie van 
oppergod toe-eigenden in de hiërarchie van de religieuze fi ctie. Dit deden zij door 
hun eigen vooroudergod Tian  (= Hemel) te identifi ceren met de oppergod van de 
Shang, Shang-di. De nieuwe oppergod kreeg als volledige naam Huang-tian Shang-di 

. Hier knoopten de Zhou dan de politieke fi losofi e van het ‘hemels mandaat’ 
(tian-ming ) aan vast als rechtvaardiging van hun opstand tegen hun opperheer, 
de Shang-koning. Dit is een in wezen propagandistische theorie die erop neerkomt 
dat de Shang door het totale zedelijke verval van hun laatste vorst als het ware het 
krediet van de Hemel verloren hadden, met andere woorden: het hemels mandaat 
verbeurd hadden, dat vervolgens aan de koning van Zhou, Wu-wang  (krijgshaf-
tige koning) ten deel viel.

De grondlegger van de macht van de Zhou was koning Wen , die via zijn 
moeder met het Shang-vorstenhuis verwant was. Zijn zoon, de bovenvermelde Wu-
wang, versloeg en doodde de laatste Shang-vorst Zhou . Na de dood van Wu-wang 
werd het rijk verder geconsolideerd door diens broer, de hertog van Zhou, Zhou-gong 

, die het bewind voerde als regent voor zijn jeugdige neef, de wettige opvolger 
van Wu-wang. In de latere confucianistische traditie wordt de hertog geïdealiseerd 
en geprezen als het prototype van de wijze en loyale staatsman.

Inrichting van de staat

De Zhou-staat was geen gecentraliseerde staat, maar bestond uit enkele honder-
den vorstendommen, geregeerd door heren die de suzereiniteit van de Zhou-koning 
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erkenden. De meeste van deze heren waren trouwens verwant met het koningshuis. 
Deze getrapte structuur was gewoon een geografi sch meer uitgebreide en gesyste-
matiseerde versie van de politieke organisatie onder de Shang. De voornaamste po-
litieke functie van de Zhou-koning bestond in het offi  cieel aanstellen van de heren. 
Die aanstelling greep plaats in de tempel van de voorouders. De voorouders sanctio-
neerden de aanstelling. Zij waren dus getuige van de investituur en gaven ze zo haar 
wettigheid. In de beginperiode gingen deze ‘leenvorsten’ geregeld naar het hof om 
deel te nemen aan ceremonieën die hun investituur bevestigden. Vanaf de achtste 
eeuw raakte dit in onbruik omdat deze leenvorsten zich de facto gingen gedragen als 
onafh ankelijke heersers.

De Zhou-heerser was de enige die zichzelf wang  (koning) mocht noemen, ter-
wijl de andere heren andere traditionele titels voerden, zoals hertog, markies, graaf, 
burggraaf en baron. Veel van het bekende bronzen vaatwerk fungeerde wellicht als 
een soort symbool voor de investituur. In tegenstelling tot de Shang, waar de troon 
overging van oudere op jongere broer, of van het ene clanhoofd op het andere, gold 
nu het erfrecht van de eerstgeboren zoon.

De maatschappij

Zoals onder de Shang, was de maatschappij verdeeld in een heersende aristocra-
tische klasse en de massa van boeren en horigen. De positie van de heersende klasse 
berustte op het bezit van de landbouwgronden, van wapens, en ook op de voorouder-
cultus. De leenvorst was de facto eigenaar van zijn domein evenals van de mensen die 
erop woonden. De landbevolking was horig en mocht de grond niet verlaten. Latere 
schrijvers beweren dat in deze periode acht boerengezinnen met elk een eigen ak-
ker een gemeenschappelijke centrale akker bebouwden voor hun heer. Dit systeem 
wordt jing-tian  (putakker) genoemd omdat het Chinese karakter voor ‘put’ de 
ligging suggereert van de acht individuele akkers rond de gemeenschappelijke ak-
ker. Dit is duidelijk een idealisering van confucianistische makelij. Het weerspiegelt 
het beeld van een maatschappij waarin de verschillende standen in perfecte harmo-
nie met elkaar leven. De boeren werken samen om hun plicht tegenover hun heer te 
vervullen door hem een deel van de opbrengst van het land te schenken. De vroege 
Zhou-maatschappij is vaak beschreven als feodaal (feng-jian ). Er zijn inderdaad 
punten van overeenkomst met het Europese feodale systeem, maar er zijn ook be-
langrijke verschillen. Echte feodaliteit veronderstelt een persoonlijke verbintenis tus-
sen leenheer en leenman met wederzijdse rechten en plichten. In de maatschappelijke 
structuur van de Zhou kan men echter niet spreken van een dergelijke contractuele 
band, maar eerder van bloedverwantschap, waardoor de heersende clans aan het ko-
ningshuis gelieerd waren. Wel doet het sterk ceremoniële karakter van de machtsbe-
kleding denken aan de feodale investituur, maar de Chinese traditie kaderde in de 
vooroudercultus die de sterkste band was die al deze verwante clans bij elkaar hield. 
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Communistische geschiedschrijvers hebben deze maatschappij als feodaal bestem-
peld op grond van het bestaan van een grondbezittende klasse van onderdrukkers 
en een onderdrukte klasse van slaven die instonden voor de productie. Zij wijzen 
daarbij vooral op het jing-tian-systeem. Men is echter onvoldoende ingelicht over 
de maatschappelijke status van de boeren om tot het bestaan van een slavenklasse te 
kunnen concluderen.

Historiciteit van de Westelijke Zhou

De Westelijke Zhou vormt een periode die in de confucianistische geschrift en erg 
geïdealiseerd is, maar waarover we weinig harde gegevens hebben. Tot nog toe wer-
den er geen resten van paleizen of koningsgraven gevonden. Voorts is gebleken dat 
veel van de bronzen inscripties, onze voornaamste bronnen, vervalsingen van latere 
datum zijn. Bij de meeste archeologische vindplaatsen van de Shang bevat de laag 
die er onmiddellijk stratigrafi sch op volgt, geen artefacten van de Westelijke Zhou, 
maar wel van de periode der Strijdende Staten (cf. infra). Dit opvallende hiaat heeft  
er sommige historici toe gebracht vragen te stellen over het historische karakter van 
de Westelijke Zhou.

De Oostelijke Zhou (771-256 v.Chr.)

In 771 wordt de hoofdstad van de Westelijke Zhou, Hao, in het dal van de Wei gele-
gen, ingenomen en verwoest door opstandige staten in samenwerking met barbaren. 
Als gevolg daarvan verplaatst de dynastie haar hoofdstad oostwaarts naar Luo-yi 

 (Luo-yang) in het oude kerngebied van de Shang. Daarom spreekt men vanaf 
dit jaar van de Oostelijke Zhou. Politiek gezien wordt deze periode gekenmerkt door 
een algehele aft akeling van de macht van de koning, wiens rol nu uitsluitend beperkt 
wordt tot ceremoniële functies. De oude orde, die altijd vrij precair moet geweest zijn, 
wordt uitgehold en er heerst een vrijwel ononderbroken toestand van oorlog tussen 
de verschillende, nu de facto onafh ankelijke staten. Traditioneel wordt de Oostelijke 
Zhou-periode in twee tijdvakken onderverdeeld.

De periode van Lente- en Herfstannalen (722-481 v.Chr.)

Deze periode wordt genoemd naar een kroniek die handelt over de staat Lu tussen 
de jaren 722 en 481 v.Chr. (Lente- en Herfstannalen). In de achtste eeuw was de vlakte 
van Noord-China een mozaïek van kleine staatjes. Een tiental daaronder, alle cen-
traal gelegen, waren machtiger en beter georganiseerd en konden in zekere mate de 
andere domineren. In de daaropvolgende eeuwen moesten ze echter geleidelijk hun 
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dominante positie prijsgeven aan staten die gesitueerd waren aan de periferie van het 
Chinese beschavingsgebied. Deze perifere staten konden gemakkelijker uitbreiden 
en waren minder gehinderd door aloude tradities. Hieronder volgen de voornaamste 
van die perifere staten.

De staat Qi  was gelokaliseerd op het schiereiland Shandong. Door incorporatie 
van barbaarse stammen breidde het zijn gebied gedurende de zevende en de zesde 
eeuw gevoelig uit, wat gepaard ging met ingrijpende organisatorische hervormingen 
op het politieke vlak, onder impuls van hertog Huan  (685-643) en zijn minis-
ter Guan-zi  (meester Guan). De staat werd centralistisch georganiseerd en een 
eenvormig belastingstelsel werd ingesteld. Het leger bestond niet langer uit de heer-
bannen van de aristocratie maar werd gerekruteerd uit de verschillende administra-
tieve eenheden, waarin de staat nu was ingedeeld. De centralisatie was gebaseerd op 
een bureaucratische administratie, die de functies van de oude aristocratie overnam. 
Guan-zi is het prototype van de Chinese bureaucraat.

De andere noordelijke, perifere staten. In de vallei van de Wei werd het vacuüm 
dat ontstaan was door de uittocht van de Zhou, vlug opgevuld door Qin  dat zich 
ontpopte als een formidabele militaire macht. Ten noordoosten van de grote bocht 
van de Gele Rivier lag de staat Jin  en in het uiterste noorden ontwikkelde zich de 
staat Yan  die waarschijnlijk van barbaarse oorsprong was.

De ‘barbaarse’ staten in het zuiden. In de vallei van de Yangzi-jiang ontwikkel-
den zich een drietal staten die een grote bedreiging vormden voor de centrale sta-
ten in het noorden. Als eerste verscheen de staat Chu  reeds in de achtste eeuw. 
Zijn heerser noemde zichzelf Wang (lett. koning). Deze usurpatie van het prerogatief 
van de Zhou-familie bewijst dat Chu de, overigens fi ctieve, suzereiniteit van de Zhou 
verwierp. Dit voorbeeld werd later gevolgd door de staten Wu  en Yue , res-
pectievelijk gesitueerd aan de benedenloop van de Yangzi-jiang (huidig Nanking en 
Shanghai) en in de huidige provincie Zhejiang. Deze zuidelijke staten, gelegen in een 
gebied van stromen en meren, beschikten zowel over een landleger als over een vloot. 
Zij behoorden nog niet tot het traditionele Chinese cultuurgebied en spraken ook een 
andere taal. Zij vormden de grootste bedreiging voor de Zhou-orde en haar ideologie. 
Niet alleen verwierpen zij de fi ctie van het koningschap van de Zhou, maar ook hun 
methode van oorlogvoering trad de traditionele riddercode met voeten. Volgens deze 
code kon men wel een vorstendom aanvallen en verslaan, maar men diende ervoor te 
zorgen dat de aristocratische families niet uitgeroeid werden. Zij moesten immers de 
vooroudercultus in stand houden. Chu stoorde zich hier niet aan en annexeerde de 
verslagen vorstendommen zonder meer.

Om zich te verdedigen tegen deze brutale staat, vormden de oudere staten van de 
Noord-Chinese vlakte een alliantie tegen Chu onder leiding van een ba  of hegemoon. 
Deze alliantie werd gesloten in 651 v.Chr. en hertog Huan van de Qi werd als eerste he-
gemoon erkend. In 632 v.Chr. werd hij opgevolgd door hertog Wen van Jin. Ironisch 
genoeg werd de koning van Chu, Zhuang, zelf de derde hegemoon. De bestaansreden 
van de alliantie en van de hegemoon werd hierdoor uiteraard tenietgedaan.



32

HOOFDSTUK 1

De Strijdende Staten (481-256 v.Chr.)

Gedurende de zesde eeuw v.Chr. bestond er een zeker machtsevenwicht tussen 
Jin in het noorden en Chu in het zuiden. In de vijfde eeuw v.Chr. werd dit evenwicht 
dramatisch verstoord toen Wu, de oostelijke buur van Chu, in 482 v.Chr. als hege-
moon erkend werd. Korte tijd nadien (in 473 v.Chr.), werd het gebied geannexeerd 
door de nog barbaarsere staat Yue. Dit betekende de doodsteek voor de oude Zhou-
orde. Toen Jin in 453 v.Chr. uiteenbrak in drie vorstendommen, bleven alleen nog Qi 
in het oosten, Qin in het westen en Chu in het zuiden over als mededingers naar de 
alleenheerschappij. Chu schakelde Yue uit in 334 v.Chr., en de kleine staat Lu in 249 
v.Chr. Qi van zijn kant annexeerde de staat Song, terwijl Qin de halfb arbaarse staten 
Shu  en Ba  (het huidige Sichuan ) overmeesterde en Zhou elimineerde in 
256 v.Chr. In een reeks van campagnes slaagde Qin er ten slotte in tussen 230 en 221 
v.Chr. alle overblijvende onafh ankelijke staten te onderwerpen. Voor het eerst in zijn 
geschiedenis was China tot één rijk verenigd.

Maatschappelijke en culturele vernieuwing

Tijdens deze periode, vanaf de zesde eeuw v.Chr., vond het gebruik van ijzer gelei-
delijk ingang (dus zes of zeven eeuwen later dan in West-Azië). Dit vond onder meer 
een toepassing in de ijzeren ploeg die, gecombineerd met irrigatie op grote schaal, een 
ware revolutie in de landbouw teweegbracht. De agrarische productie steeg daardoor 
pijlsnel en dit had een gevoelige aangroei van de bevolking tot gevolg. De groei van 
de productie en de bevolking leidde op zijn beurt tot de opkomst van een klasse van 
kooplieden en de groei van steden als commerciële centra. Er werd kopergeld in om-
loop gebracht, eerst in de vorm van spaden, messen en dergelijke, later in de vorm van 
ronde munten met een vierkant gat in het midden. Rijkdom werd nu, naast grondbezit 
en wapens, een bron van macht. Het bestaan van deze rijke koopliedenklasse vormde 
een bedreiging voor de oude aristocratische orde. De koopliedenklasse is mobiel, 
reist, maakt kennis met andere gewoonten en zeden, doet nieuwe denkbeelden op en 
is zo een motor van maatschappelijke verandering. Net zoals de brahmanen in India 
de theorie van het varna (kaste) hadden geformuleerd om hun eigen sociale positie 
te vrijwaren, werd ook in China een theorie uitgewerkt die de maatschappij in vier 
standen indeelde: (1) de aristocratische krijgers of ambtenaren, (2) de boeren of de 
primaire producenten, (3) de ambachtslieden of de secundaire producenten en (4) de 
handelaars. Deze vierdeling heeft , net als die der varna’s, hardnekkig standgehouden 
gedurende de volgende twee millennia.

De vorsten van de verschillende staten waren bezield door een streven naar een 
sterke gecentraliseerde staat (cf. supra, het voorbeeld van Qi). Dit streven naar een ge-
centraliseerde staat werd ingegeven door de gedachte dat dit het beste middel was om 
te overleven in de competitieslag tussen de staten. Hiertoe dienden zij de macht van 
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de erfelijke aristocratische families te breken. Vandaar dat zij voor de uitoefening van 
hun gezag verkozen een beroep te doen op ambtenaren. Deze zochten ze in kringen 
van de verarmde of kleine adel. Door de verbetering van de landbouwtechnieken en 
de verhoogde productie was er meer welvaart ontstaan. Daardoor werd cultuur en ge-
leerdheid toegankelijk voor een grotere groep mensen en dat kwam vooral ten goede 
aan de lage adel, die een nieuwe en krachtige intelligentsia vormde. Aldus vormde 
zich een sociale groep van shi  die zich ontwikkelden tot politieke en administra-
tieve specialisten. Men zou deze lieden specialisten in 'social engineering' kunnen 
noemen. Velen onder hen vonden geen emplooi en zwierven van de ene staat naar de 
andere om hun kennis en hun kunde te verkopen. Men treft  vele shi aan de vorstelijke 
hoven aan in de hoedanigheid van geleerde of raadgever, maar ook als intrigant of 
zelfs moordenaar. Als raadgevers van de vorsten werden ze geconfronteerd met de 
vraag hoe de staat op de beste en meest effi  ciënte manier georganiseerd moest wor-
den. De ontbinding van de oude orde, de woelige tijden en de snelle maatschappelijke 
evoluties stimuleerden een gevoel van crisis en dus ook het zoeken naar oplossingen. 
Hieruit ontlook een fi losofi e die zich in de eerste plaats concentreerde op de maat-
schappelijke ordening en de plaats van de mens daarin. Deze mensgerichtheid zal een 
dominante blijven in het hele latere Chinese denken.

De honderd scholen

In dit intellectueel zo stimulerende klimaat ontpopten zich vele shi tot fi losoof. 
Ieder formuleerde en propageerde zijn eigen theorie, trok leerlingen aan en werd al-
dus leermeester. De discipelen vormden scholen die de uitspraken van hun meesters 
optekenden en uit de aantekeningen groeiden de fi losofi sche werken, de klassieken, 
van de Zhou-tijd. Het antwoord op de crisis was ofwel idealistisch ofwel realistisch. 
Idealistisch waren degenen die geloofden in de goede natuur van de mens en die 
streefden naar de uitbouw van de ideale maatschappij, de morele maatschappij dus. 
Dit waren de confucianisten. Daartegenover stonden de legalisten die ervan uitgin-
gen dat de natuur van de mens slecht was. Hun ideaal was niet de morele staat, maar 
de effi  ciënte maatschappij. De legalisten gingen eigenlijk uit van de realiteit van de 
wet van de jungle die heerste onder de Strijdende Staten en hun doctrine was de 
methode om te overleven. De confucianisten keurden de wet van de jungle af en 
riepen op terug te keren tot de tijd waarin de wet van menslievendheid en de andere 
confucianistische deugden vigeerden. Deze tijd van intellectuele gisting is de meest 
creatieve periode in de geschiedenis van de Chinese fi losofi e. Er dienden zich zoveel 
denkers en denkrichtingen aan dat de Chinezen traditioneel spreken van de ‘honderd 
scholen’ (waarbij ‘honderd’ gewoon ‘veel’ betekent).

De grootste onder deze ‘professionele’ fi losofen is zonder twijfel Kong-fu-zi  
(552-479), beter bekend onder zijn gelatiniseerde naam Confucius. Hij werd geboren 
in het kleine staatje Lu, waarschijnlijk uit de lagere adel. In zijn tijd was hij eerder 
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een mislukkeling dan een held, want zijn hele leven ambieerde hij zonder succes een 
hoog politiek ambt, in de hoop zijn politieke en maatschappelijke fi losofi e aan de 
praktijk te kunnen toetsen. Hij was allesbehalve een metafysicus. Hij wenste zich 
niet in te laten met de wereld der geesten. Zijn remedie voor de ziekte van zijn tijd 
was een terugkeer naar het gouden tijdperk van de vroege Zhou-heersers. In koning 
Wen en de hertog van Zhou (cf. supra) zag hij de ideale staatslieden. Hij wou een 
herstel van de oude utopische orde, waarin ‘de heerser een heerser en de onderdaan 
een onderdaan is.’ In Confucius raken aartsconservatisme en utopisme elkaar. Zijn 
grootste bijdrage ligt in de gedachte dat regeren geen probleem van macht, maar een 
probleem van deugd is. De heerser moet zijn volk voorgaan in deugdzaamheid. Deze 
gedachte had eigenlijk al een prefi guratie in het denkbeeld van het hemels mandaat, 
dat immers verbeurd werd als de deugd van de heerser op was. De ideale mens was 
voor hem de jun-zi  dat oorspronkelijk ‘heersers zoon’ (edele) betekende, maar 
door Confucius werd omgevormd tot ‘man van edele inborst’. Deze man legde zich 
toe op vijf deugden: (1) rechtgeaardheid, (2) rechtvaardigheid, (3) trouw, (4) altruïsme 
en (5) menslievendheid. Diametraal tegengesteld aan Confucius’ leer was die der tao-
isten. Voor hen was de maatschappelijke orde juist de bron van alle kwaad en onheil. 
Sociale conformiteit en beschaving moeten afgeworpen worden en het individu moet 
terugkeren naar de natuur, de Dao  of de Weg, d.i. de spontane weg der dingen. 
De sleutel om tot de dao te kunnen keren, is het ‘niet-handelen’, wu-wei , d.w.z. 
spontaan en natuurlijk handelen, zonder inspanning en zonder streven. Het adagio 
van de taoïsten zou men kunnen omschrijven als ‘geen woorden noch daden’. Het 
ideaal van de taoïsten was het primitivisme, het ‘ongekorven houtblok’ (kerven bete-
kent immers verkerven). De mens was immers ‘verkorven’ door de morele tegenstel-
ling tussen goed en kwaad en de sociale regels. Het taoïsme was een fi losofi e van het 
protest, van het individu en de vrijheid.

Naast het confucianisme en het taoïsme waren er nog talrijke rivaliserende scho-
len, zoals het ‘naturalisme’ (bekend om zijn yin-yang-dualisme), de logica, het mo-
hisme (met zijn leer van de universele liefde) en het legalisme (met zijn theorie van 
de totalitaire staat).
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De Zhou-periode (ca. 1100-256 v.Chr.)
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Weinig landen zijn met meer clichés beladen dan China. Doorheen de

geschiedenis hebben Europeanen het land steeds weer ‘herontdekt’,

en elke herontdekking heeft aanleiding gegeven tot de herbevesti-

ging van clichés of de uitvinding van nieuwe. De voorbije decennia

heeft het westen het land leren kennen als nieuwe grootmacht of toe-

komstige supermacht. Dit keer is het beeld van China niet langer vaag

en exotisch, maar een dagelijkse realiteit die onze belangstelling

wekt, meer zelfs, onze aandacht opeist. De vraag naar verklaringen

en de drang naar inzicht zijn aangescherpt. 

De verklaring van hedendaagse fenomenen is deels te vinden in het

verleden. Dit boek wil een bijdrage leveren aan een beter historisch

inzicht. Het is niet zozeer een boek over een land als wel over een cul-

tuur. Het is een verhaal over de grootheid en de beperkingen van een

beschaving, over de duurzaamheid en de broosheid van een grote

gedachte die doorheen de hele Chinese geschiedenis loopt: die van

het imperium, dat alles onder de hemel wil bestrijken en omvatten.

Het is niet alleen een politieke doelstelling, maar ook een cultureel

ideaal. 

In zeven hoofdstukken belicht deze algemene inleiding de ontwikke-

lingsgang van het Chinese keizerrijk tot omstreeks het jaar 1600.

Vanaf het begin van de zeventiende eeuw gaat de westerse bescha-

ving door een snelle evolutie, die uiteindelijk tot een ommekeer in de

verhouding van de Chinese beschaving met de buitenwereld leidt. Die

periode zal het voorwerp van een tweede volume vormen.

WILLY VANDE WALLE is gewoon hoogleraar in de Japanologie aan de K.U.Leuven,

waar hij ook de geschiedenis van China tot 1600 doceert. Zijn publicaties

handelen over diverse aspecten van de Japanse en Oost-Aziatische cultuur en

geschiedenis: het boeddhisme, diplomatieke geschiedenis, en geschiedenis

van de wetenschap, taal en kunst.
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