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De wereld gaat langzaam weer open na een sluitingsgolf die binnen de recentere geschiedenis haar weerga niet kent. 
Om COVID-19 onder bedwang te krijgen, gooiden regeringen overal ter wereld grenzen dicht. Vliegreizen waren plots 
alleen nog bij uitzondering mogelijk. Auto’s werden tegenhouden waar eerder alleen op kaarten strepen stonden. 
Of een regering autoritair of liberaal-democratisch was leek niet meer uit te maken. De zaak ging op slot. Zelfs de 
Belgisch-Nederlandse grens werd gesloten. Blijkbaar hadden wij Schengenburgers toch geen onschendbaar recht om 
ons te allen tijden vrij door ‘onze’ zone te bewegen. Het heilige ‘vrije verkeer’, Schengens condicio sine qua non, bleek 
profaan en conditioneel. Terwijl onze geografische bewegingsvrijheid zich verkleinde, vergrootte de maatschappelijke 
reikwijdte van het collectief gezag. De staat legde ondernemingen, families en allerhande verenigingen een strikt 
stramien op. Nood breekt wet.

Onze huidige situatie en onze recente ervaring met maat-
schappelijke sluiting en heropening, brengt ons in zeke-
re zin dichter bij Oost-Azië. Niet alleen is Oost-Azië de 
laatste maanden onderworpen aan een enigszins verge-
lijkbaar verloop van quarantaine en heropening, de regio 
wordt in bredere zin al eeuwen gekenmerkt door drama-
tische afsluitings- en openingsdynamieken. Noord-Korea 
is momenteel het meest afgesloten land op aarde, maar 
China en Japan hebben gedurende de laatste eeuwen 
ook periodes van uitzonderlijke geslotenheid gekend. Er 
lijkt binnen (post-) neo-confuciaans Oost-Azië een soort 
‘natuurlijke’ neiging tot afsluiting te bestaan, die telkens 
weer met grote moeite overwonnen wordt tijdens spec-
taculaire openbrekingen. Voorbeelden zijn de Japanse 
Meiji-restauratie (1868–1912) en de Chinese hervor-
mingsperiode onder Deng Xiaoping (1978-1989). 

China-watchers en Chinese intellectuelen zijn het er min 
of meer over eens dat de Volksrepubliek onder het huidi-
ge bewind van president Xi Jinping juist weer wat geslo-
tener is geworden – wat overigens op gespannen voet 
staat met China’s streven om als een wereldmacht te 
ageren (hierover later meer). De internetcensuur is aan-

gescherpt en de propaganda opgevoerd. In de afgelopen 
elf jaar waarin ik steeds weer voor langere periodes in 
China was, werd het Chinese internet steeds verder af-
gesloten. Het ene na het andere buitenlandse medium 
kwam aan de andere kant van de grote Chinese firewall 
terecht. Het culturele en intellectuele leven werd even-
eens onvrijer. Op de Peking Universiteit waar ik werkte, 
werden in 2015 de studentenverenigingen aan strengere 
politieke eisen onderworpen. ‘Liberale ideeën’, zo werd 
de studenten meegedeeld, werden niet langer geaccep-
teerd. De tolerantie voor politieke privileges voor Hong 
Kong is inmiddels rap geslonken en het valt westerse di-
plomaten op dat de Chinese diplomaten bij onenigheden 
steeds feller van leer trekken en  ondertussen niet écht 
in interactie treden. Ze zijn vooral bezig met het maken 
van een strijdbare indruk op het thuisfront. Intellectuelen 
binnen en buiten China concluderen dat het land de laat-
ste jaren weer autoritairder of ‘geslotener’ is geworden.

TERGEND VAAG
Als socioloog vind ik zulke zelfs wat mysterieuze indruk-
ken van een algemene geslotenheid zowel spannend als 
tergend vaag. Wat valt er te zeggen over een historisch 
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doorwerkende neiging tot afsluiting in China en Oost-Azië? 
We hebben het over een hele wereldregio, over eeuwen 
aan complexe historische ontwikkelingen en over allerlei 
verschillende maatschappelijke velden met verschillende 
ontwikkelingspatronen. Een voorbeeld: terwijl de religieu-
ze vrijheid in de Chinese provincie Xinjiang sinds 2016 
behoorlijk is afgenomen (dit is een understatement), was 
er tot recentelijk een stijging van het aantal Han-Chinese 
studenten dat in het buitenland ging studeren. Valt reli-
gie af te wegen tegen onderwijs? Een ontwikkeling in de 
binnenlanden tegen een ontwikkeling in de kuststeden? 
Er zijn zoveel mogelijke invalshoeken.

En wat bedoelen we überhaupt met ‘opening’ (en ‘slui-
ting)? Er zijn ten minste twee dimensies of vormen van 
maatschappelijke openheid (en geslotenheid). De eer-
ste behelst de externe relaties met het buitenland. Hoe 
gemakkelijk kunnen mensen, goederen en ideeën zich 
over de landsgrenzen bewegen? De tweede dimensie van 
openheid verwijst naar de mate waarin er binnen een sa-

menleving een ‘open’, tolerante atmosfeer heerst. Vor-
men die externe en die interne ‘openheid’ überhaupt wel 
een verband en is er wel een maatschappelijke samen-
hang tussen die twee?

Mijn hypothese is dat de ‘externe’ en ‘interne’ openhe-
den wel degelijk twee kanten van dezelfde medaille zijn. 
De buitenwereld waar landen in meer of mindere mate 
voor openstaan, is een multidimensionale orde. Dat wil 
zeggen: mondialisering is de mondialisering van deels 
losstaande velden zoals commercie, wetenschap, jour-
nalistiek, recht en religie. Mondialisering draait dus niet 
alleen om handel of technologische uitwisselingen. Nee, 
naast economische en technologische mondialisering 
vindt mondialisering ook plaats binnen de wetenschap, 
de media, binnen wereldreligies en internationaal recht. 
In sociologisch jargon gezegd heeft de mondiale orde 
een functioneel-gedifferentieerde structuur.

Nationale en lokale maatschappijen gaan in meer of 

Het Oost-Azië dat Europese zeevaarders in de zestiende en zeventiende eeuw binnenvoeren, bezat sterke isolationistische tendensen. Modernisering ging dan ook gepaard met 
dramatische openingsgolven. Tot 1912, het jaar van de val van het keizerrijk, heeft de Chinese bureaucratie tevergeefs geprobeerd om de ‘westerse duivels’ buiten de deur te 
houden. Op de foto staan oude huizen in de monumentale stad Fenghuang (foto: iamtripper/Shutterstock)
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mindere mate op in die gedifferentieerde mondiale orde, 
afhankelijk van hun interne structuur. Maatschappijen 
die qua interne organisatie, sterker functioneel-gediffe-
rentieerd zijn, staan ‘opener’ of toleranter tegenover het 
autonomer functioneren van de wetenschap, het bedrijfs-
leven, de journalistiek en religies. Die interne ‘openheid’ 
geeft nationale en lokale spelers vervolgens meer ruimte 
om binnen hun veld aansluiting te zoeken met interna-
tionale collega’s, bewegingen, ideeën, standaarden en 
waardensystemen. Overeenkomstig bieden minder func-
tioneel-gedifferentieerde maatschappijen, waarin één poli-
tiek-ideologisch veld met één beoordelings- en hiërarchi-
seringssysteem domineert, mensen minder ruimte om 
hun eigen roepingen te volgen, hun eigen onafhankelijke 
organisaties op te zetten en zich met gelijkgestemden in 
het buitenland te verbinden. Op deze manier staat zo’n 
dominerend politiek-ideologisch veld tegelijkertijd minder 
ruimte aan maatschappelijke differentiatie én staat het 
daarnaast mondialisering in de weg. Dat geldt in beide 
gevallen voor China. 

De Chinese Communistische Partij (CCP) bouwt voort op 
de dubbele erfenis van het neo-confucianisme en het le-
ninisme, dat tegelijkertijd maatschappelijke ruimte bin-
nen China en externe openheid tegenover de buitenwe-
reld verkleint. Niets hiervan is rocket science. In wezen 
is het bovenstaande slechts een sociologische herformu-
lering van wat u waarschijnlijk al dacht: namelijk dat het 
de intolerante, totaliserende politieke tradities zijn die de 
maatschappelijke geslotenheid in Oost-Azië veroorzaken. 
De Chinese communisten zijn niet dol is op ideologische 
pluriformiteit en machtsdeling en werpen mede daarom 
een muur op tegen buitenlandse invloeden. In algemene 
zin is te stellen dat landen en tijdperken opener of ge-
slotener kunnen zijn. Door hier een zekere systematiek 
en een set intuïties te ontwaren, worden ze nog net iets 
aannemelijker.

AFSLUITING EN OPENING IN OOST-AZIË
Het Oost-Azië dat Europese zeevaarders in de zestiende 
en zeventiende eeuw binnenvoeren, bezat sterke isola-
tionistische tendensen. Tijdens de ‘Sakoku’ (het geslo-
ten  land)  van 1641 tot 1853 beperkte het Japanse 
Tokugawa-shogunaat zijn contact met het Westen tot één 
enkele Nederlandse handelspost op Dejima, een kunst-
matig eilandje van anderhalve hectare voor de kust van 
Nagasaki.

Nog geïsoleerder was het zeventiende eeuwse Korea 
onder de Joseondynastie. Daar mochten helemaal geen 
buitenlanders komen. In 1653 raakte het VOC-schip De 
Sperwer, dat onderweg was vanuit Batavia naar Dejima, 
tijdens een storm buiten koers. Ze liep op de klippen voor 
de kust van Jeju-eiland, dat onderdeel uitmaakte van een 

voor de Europeanen geheel onbekend koninkrijk. De 36 
overlevende schipbreukelingen werden door de Koreanen 
verzorgd, maar ze mochten Korea niet meer verlaten. Tot 
verrassing van kapitein Hendrik Hamel en zijn bemanning 
wist de plaatselijke gouverneur een Nederlandse tolk te 
regelen: de zeventigjarige Jan Janszoon Weltevree. Welte-
vree bleek 26 jaar eerder eveneens per ongeluk in Korea 
te zijn beland. Hij had al die tijd gevangengezeten binnen 
de landsgrenzen. Hij ging ondertussen door het leven als 
Pak Yǒn, had twee kinderen bij een Koreaanse vrouw, en 
was een belangrijke overheidsbeambte geworden. Wel-
tevree, Hamel en de andere werden door de VOC dood-
gewaand en de enige reden waarom we hun verhalen nu 
kennen, is dat Hamel en een paar mannen na dertien 
jaar met een bootje naar Japanse wateren wisten te ont-
snappen.

China’s laatste keizerlijke dynastie, de Qing (1644–
1912), was veel te groot om echt af te sluiten, ondanks 
dat de neo-confuciaanse geleerdenbureaucratie handel 
en culturele uitwisseling met Europa liever had verme-
den. De xiyáng guĭzi (de westerse duivels red.) drongen 
zich echter op onder dreiging van geweld. Ze vestigden 
verdragshavens langs de kust, die gedurende de negen-
tiende en begin twintigste eeuw door elkaar beconcurre-
rende koloniale machten werden beheerd.

Modernisering ging in Oost-Azië gepaard met dramati-
sche openingsgolven. De oer-openbreking was Japans 
beroemde eerste moderniseringsspurt: de laat-negen-
tiende eeuwse Meiji-restauratie, wat tevens de eerste 
succesvolle industrialisering van een niet-westers land 
was. Tijdens deze periode stelde Japan zich na eeuwen 
van afzondering, waarin een handjevol Nederlanders het 
enige extraregionale contactpunt vormden, open voor 
westerse ideeën over politiek en maatschappij. Japanse 
experts rezen af naar Europa en Amerika om kennis in 
te winnen. Cruciale importproducten waren rechtsstaat, 
economische liberalisering, massaonderwijs voor de ge-
hele bevolking en onderzoeksuniversiteiten.

De bekende Meiji-moderniseringsdenker Fukuzawa 
(1835–1901) stond tussen twee intellectuele werelden 
in: die van de confuciaanse traditie en de westerse mo-
derniteit. Hij zag dit als de kracht van zijn vergelijkende 
analyses. Als tiener leerde hij de Nederlandse taal. Daar-
na studeerde hij in Osaka wat men in Japan toentertijd 
‘Nederlandse studies’ (Rangaku) noemde – westerse we-
tenschap. Pas later, toen hij voor het eerst westerlingen 
in levenden lijve ontmoette, ontdekte hij dat de meeste 
westerlingen helemaal geen Nederlands spraken en dat 
je verder kwam met Engels. Daarna maakte hij studierei-
zen naar de Verenigde Staten en Europa, inclusief Neder-
land, waar hij uitvoerig over schreef. 
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Fukuzawa associeerde de westerse moderniteit met plu-
riform gezag. In zijn boek Bunmeiron no Gairyaku (1875), 
speculeerde hij dat het premoderne Japan qua maat-
schappelijke structuur in ieder geval gedifferentieerder 
was geweest dan het keizerlijke China en daarom iets 
minder moeite had met de aanpassing aan de wester-
se beschaving. “Samenvattend zeg ik dat China door de 
eeuwen heen een theocratische autocratie was, terwijl 
Japan een balans hield tussen het militaire en het theo-
cratische element. China heeft maar één element, Japan 
twee. Als je beschavingen in deze termen bespreekt, dan 
heeft China zich nooit veranderd en is niet hetzelfde als 
Japan in zijn ontwikkeling. Het is voor Japan gemakkelij-
ker om de westerse beschaving over te nemen”, aldus de 
Japanse denker.1 Fukuzawa schets hier een ongenuan-
ceerd en ahistorisch contrast dat geen recht doet aan de 
complexiteit van de Chinese geschiedenis. Het is echter 
veelzeggend hoe direct hij modernisering en maatschap-
pelijke openheid verbindt met politieke machtenschei-
ding én maatschappelijk-structurele differentiatie. China 
onderging uiteindelijk twee grote openingsfasen in de 

twintigste eeuw. De eerste was een wat langere periode 
rond het uiteenvallen van de Qing-dynastie in 1912 toen 
moderne scholen en universiteiten op Duitse, Franse, 
Amerikaanse en Meiji-Japanse leest als paddenstoelen 
uit de grond schoten. De tweede grote openingsfase was 
de Hervorm-en-Open (Găigé kăifàng) van 1978 tot 1989 
onder Deng Xiaoping, die beter bekend is onder zijn En-
gelse naam Reform and Opening-Up. De Reform and Ope-
ning-Up begon twee jaar na Mao’s dood en na het einde 
van de xenofobe en hypertotalitaire Culturele Revolutie 
(1966–1976). Ze luidde een diplomatieke toenadering in 
tot de VS en zijn bondgenoten. De eerste grote groepen 
Chinese studenten gingen in het buitenland studeren. Er 
werden massaal buitenlandse adviseurs en investeer-
ders ingevlogen.

Terwijl steeds meer mensen, goederen en ideeën zich 
over China’s buitengrenzen bewogen, veranderde intern 
de structuur van de Chinese maatschappij. De CCP liet 
semi-autonome structuren en instituten ontstaan. Er 
kwam bijvoorbeeld meer ruimte voor bedrijven en com-

De Chinese Communistische Partij (CCP) bouwt voort op de dubbele erfenis van het neo-confucianisme en het leninisme, dat tegelijkertijd maatschappelijke ruimte binnen China 
en openheid tegenover de buitenwereld verkleint. Op de afbeelding is een standbeeld te zien van Confucius bij een tempel in Shanghai (foto: Philip Lange/Shutterstock.com)
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mercie. Er ontstond een ietwat gedifferentieerd rechts-
systeem met een beperkte functionele autonomie. Het 
rechtssysteem onder Mao was nooit meer dan een poli-
tieke onderafdeling; in de Mao-tijd waren er niet eens ad-
vocaten. Op de universiteit maakten disciplines zoals so-
ciologie hun rentree. Die waren eerder door de maoïsten 
als zijnde bourgeois afgeschaft. Het wetenschappelijke 
onderwijs en onderzoek werden apolitieker. Overal trok 
de uniformerende politisering zich terug en ontstonden 
er ruimtes voor meer gedifferentieerde kundes, organisa-
tievormen en waarde- en beoordelingssystemen.

De kern zit hem eigenlijk al in de tweeledige formule Re-
form and Opening-Up. De twee kanten horen bij elkaar: 
ze zijn de ‘interne’ en ‘externe’ dimensies van één en 
hetzelfde proces. Het Chinese begrip Găigé kăifàng is al 
net beter dan de Engelse vertaling omdat er geen ‘en’ 
in voorkomt, maar het beste zou één samengesteld 

werkwoord zijn: ‘hervormopenen’. China hervormopen-
de begin jaren tachtig. De maatschappelijke hervorming 
opende verbindingen met de buitenwereld, terwijl die 
verbindingen met de buitenwereld de maatschappelijke 
structuur hervormden.

TOTALISERENDE MACHT
De Chinese volksrepubliek is echter altijd geslotener en 
uniformer gebleven dan een land als Nederland. Het hui-
dige China, dat de laatste jaren daarnaast ook weer wat 
geslotener is geworden, is over de hele maatschappelijke 
linie minder functioneel-gedifferentieerd. De communisti-
sche partij met haar negentig miljoen leden en totalise-
rende macht overschaduwt de rest van de maatschappij. 
De crux is dat de Chinese partijstaat nergens onafhan-
kelijke instituten en maatschappij-duidingen toestaat 
en dat het partijpolitieke kapitaal van individuen meer 
gedifferentieerde beoordelings- en beloningssystemen 

BESCHOUWING

De tweede grote openingsfase was van 1978 tot 1989 onder Deng Xiaoping. Deze fase luidde een diplomatieke toenadering in tot de VS en zijn bondgenoten. Op de foto is de 
Chinese leider te zien met de Amerikaanse president Jimmy Carter tijdens diens bezoek aan China in 1979 (foto: National Archives and Records Administration/Wikimedia 
Commons)
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in bijvoorbeeld de wetenschap of de zakenwereld kan 
overschrijven. Dan krijgt niet de beste wetenschapper de 
promotie, maar degene met het beste partijnetwerk. Niet 
het bedrijf dat de door consumenten geliefde diensten 
of producten levert breekt door, maar het bedrijf dat een 
afspraakje heeft met een partijbons.

Dat een leninistische partijstaat gemodelleerd naar de 
communistische partij van de Sovjet-Unie een tikje tota-
litair is ingesteld, is niet verbazingwekkend. Daarnaast 
bouwt de Chinese politieke cultuur echter voort op de to-
taliserende neo-confuciaanse traditie. Het late keizerlijke 
China werd geregeerd door het politiek-ideologische veld 
van de neo-confuciaanse mandarijnen onder leiding van 
de keizer. De ideologie van de mandarijnen, die hun post 
te danken hadden aan hun succesvolle afronding van het 
staatsexamen, was zo totaliserend omdat de mandarijn 
zo veel verschillende vormen van excellentie in zich zou-
den verenigen. De mandarijn werd gevierd als de ‘tota-
le mens’. Hij was geleerde, beambte, politicus, dichter, 
rechter en nog veel meer. Omdat hij in iedere categorie 
de hoogste vorm van menselijk leven zou belichamen, 
was het moeilijk om vanuit de neo-confuciaanse staats- 
ideologie enige tolerantie op te brengen voor de versplin-
terde, gedifferentieerde prestaties van niet-mandarijnen 
in de maatschappelijke marge.

De historische erfenis van de neo-confuciaanse manda-
rijnenheerschappij is de reden waarom er zo’n algeme-
ne afsluitingstendens bestaat in Oost-Azië. En omdat 
Noord-Korea en China zowel op neo-confucianisme als 
leninisme bouwen, zijn ze dubbel geneigd tot politieke 
totalisering en afsluiting.2 We moeten echter oppassen 
met culturele essenties toeschrijven aan wereldregio’s 
of een karikaturale West-Oost-tweedeling optuigen. In 
post-neo-confuciaans Oost-Azië zijn succesvolle liberale 
democratieën ontstaan. Ook bestaan er grote verschil-
len tussen tijdsperiodes. De neo-confuciaanse bureau-
cratieën in Korea en Japan waren minder overheersend 
(Fukuzawa had wel een beetje een punt). De hedendaag-
se Chinese maatschappij traint en waardeert experts en 
specialisten en bezit een zekere mate van functionele 
differentiatie, want anders had het helemaal geen mach-
tig en modern land kunnen zijn. 

Dat gezegd hebbende heeft China waarschijnlijk te weinig 
functionele differentiatie om een echte wereldleider te 
kunnen worden. Het huidige Amerikaanse leiderschap is 
functioneel gedifferentieerd. Zo leidt de VS op tal van 
(gemondialiseerde) terreinen, zoals de informatietechno-
logie, de wetenschap, het geldwezen en de media. Het 
is niet zo dat het Witte Huis de wereld domineert met 
een grote partijstaat. Omdat China geslotener is en dus 
minder sterk geïntegreerd is in de functioneel-gedifferen-

tieerde mondiale orde, is het gedoemd om een semipe-
rifere positie in te nemen. China kan niet leiden vanuit 
de semiperiferie. Theoretisch gezien zou een machtiger 
versie van het huidige Chinese regime de mondiale orde 
kapot kunnen maken, maar het kan niet iets leiden waar-
mee het maar half geïntegreerd is.

Ondertussen zouden we het Westen idealiseren als we 
het af zouden schilderen als een Free World dat als een 
Perikles roept: “We gooien onze stad open voor de we-
reld, ook als onze vijanden daarvan profiteren.” We ko-
men immers net uit een lockdown. En de politiek-ideolo-
gische strijd tussen de ‘nationalisten’ en de zogeheten 
‘globalisten’ heeft overeenkomsten met de Chinese 
tegenstellingen en ook in westerse landen steekt een 
verlangen naar een meer geïntegreerde, collectivistische 
eenheid de kop op.

De oriëntatie op de samenhang tussen functionele diffe-
rentiatie en maatschappelijke openheid biedt een ana-
lytisch perspectief. Dit perspectief geeft socio-politie-
ke analyses houvast middels een drietal inzichten: het 
eerste inzicht is dat de ideologische breuklijnen tussen 
China en de gedifferentieerde mondiale orde niet alleen 
langs China’s buitengrenzen, maar ook door velden in de 
Chinese maatschappij lopen. Het tweede is dat iedere 
opening of sluiting richting de mondiale orde normaliter 
samengaat met een omvorming van de maatschappelijke 
structuur. Het derde is dat de discipline internationale 
betrekkingen, die zich op de ‘externe’ relaties richt, en 
de politieke en culturele sociologie, die zich op de maat-
schappelijke structuur richt, nauw verwant zijn en baat 
hebben bij een continue intellectuele uitwisseling.

Eric C. Hendriks is postdoctoraal onderzoeker en socioloog aan de 
Universiteit van Bonn. Eerder verbleef hij vier jaar in China, waar hij onder 
andere op de Peking Universiteit werkte. 
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