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DEEL I – Inleiding, historisch overzicht en methodologische concepten 

1.1 – Inleiding en probleemstelling 

 

Toen ik de lijst met scriptieonderwerpen van de Master Geschiedenis voor het academiejaar 2010-

2011 doornam, had ik reeds een rudimentair idee van wat ik eigenlijk graag als onderwerp wilde 

nemen voor mijn scriptie. Dit idee was beïnvloed door de onderwerpkeuze van mijn bachelorpaper, 

die een literatuurstudie was naar het debat in de historiografie over de oorzaken en vooral de 

redenen voor het verdwijnen van hongersnood in Japan in de loop van de 19e eeuw. Ik moest 

hiervoor meer te weten komen over de modernisering van Japan, aangezien ik me afvroeg of dit 

verdwijnen van hongersnood samenviel met de industriële revolutie na de Meiji-restauratie, een 

hallucinant proces dat op slechts enkele decennia tijd Japan van een traditioneel agrarische, feodale 

maatschappij om wist te vormen tot een moderne, industriële natie.  Mijn interesse voor dit proces 

was meteen gewekt, en ik vroeg me af hoe men er in het westen tegenover stond. Zo kwam ik tot 

het idee om de beeldvorming van het westen van Japan als algemeen onderwerp te nemen. Zowel 

de Meiji-periode (1868-1912) als de eerste kennismaking van westerlingen met Japan in de loop van 

de 16e eeuw waren geldige opties voor mijn onderwerp. Het probleem was echter dat ik weinig 

concrete ideeën had over hoe ik dit precies moest aanpakken, en ik tevens een promotor nodig had 

voor mijn scriptie. Groot was mijn vreugde dan ook toen ik, naar het einde van de lange lijst van 

promotors en onderwerpen toe, een aangeboden onderwerp zag staan dat sterk overeenkwam met 

mijn gewenste scriptieonderwerp. Beeldvorming van oosterse landen in de westerse populaire media 

in de 19e en 20e eeuw. Hierin kon ik perfect mijn gewenste onderwerp passen, en zo kwam ik ertoe, 

na enkele mails naar mijn toekomstige promotor – die dezelfde was als de promotor van mijn 

bachelorpaper, Prof. Dr. Eric Vanhaute –, om de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische 

gedrukte pers tijdens de Meiji-periode als onderwerp te nemen.  

“Waarom die interesse in Japan?”, was de vraag die mij tijdens een van de bijeenkomsten voor de 

bachelorpaper werd gesteld door mijn promotor, en zich ook nu opdringt. Op het moment dat hij die 

vraag stelde had ik moeite om een antwoord te kunnen formuleren. Het was niet eenvoudig om mijn 

persoonlijke voorkeur voor dit land te verklaren, maar aan de hand van onderstaand citaat slaagde ik 

erin een duidelijk antwoord te formuleren.  

…  whatever Japanese borrow from other cultures is reinterpreted to coincide with traditional 

Japanese  beliefs and practices. In the end it is debatable to what degree alien cultures have 

really changed Japanese culture … In most cases the alien, borrowed culture was simply used to 

justify and defend existing Japanese beliefs and practices, rather than to introduce new ones. 
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Where a new practice was brought in … , it was almost always a failure that had to be later 

abandoned or else brought  into line with Japanese traditions
1
. 

De Japanse cultuur heeft inderdaad, net als andere culturen, veel externe invloeden gekend die haar 

beïnvloedden, maar heeft zich daar nooit fundamenteel door laten veranderen. De Japanners 

hebben alles altijd op hun eigen manier gedaan, en dit unieke, eigenzinnige is wat hen en hun land 

ook zo interessant maakt. Daarnaast is de speciale verstandhouding tussen het westen en Japan 

eveneens een punt van grote interesse voor mij.  

Aanvankelijk, tijdens het verder uitwerken en nuanceren van mijn onderzoeksonderwerp en 

vraagstelling, dacht ik om mijn onderzoek de periode 1850-1911 te laten beslaan, en de evolutie van 

de Angelsaksische2 beeldvorming van Japan onder invloed van politieke en economische feiten en 

gebeurtenissen te onderzoeken, maar al gauw besefte ik dat dit perspectief te ruim was. Het zou 

eenvoudigweg teveel geweest zijn, en tevens niet erg doelgericht of overzichtelijk. Het is ook niet 

zinvol om te bekijken wat de invloed was van de gedrukte pers op de perceptievorming van Japan, 

want het beperkte deel van de bevolking dat toegang had tot gedrukte pers haalde haar informatie 

nagenoeg uitsluitend daaruit, waardoor het beeld van de gedrukte pers in grote mate het beeld van 

de lezer was. Het leek me echter wel nuttig en interessant om de breedte van mijn periodisering te 

bewaren, door een selectie te maken van periodes waarin de interactie tussen het westen en Japan 

het grootste was, en te onderzoeken welke invloed uitging van de interactie tussen het westen en 

Japan tijdens deze focusperiodes op de beeldvorming. De gekozen focusperiodes zijn : de opening 

van het land of kaikoku (1850-1854), de jaren 1863-1864, de Meiji-restauratie (1867-1868), de Sino-

Japanse oorlog (1894-1895), de Boxeropstand (1900-1901) en de Russo-Japanse oorlog (1904-1905). 

De gebeurtenissen die plaatsvonden tijdens de focusperiodes komen uitgebreid aan bod in het 

historisch overzicht, en worden ingepast in een algemene historische context waardoor het 

historisch overzicht bewaard blijft en de gekozen focusperiodes geen aparte entiteiten in de tijd 

vormen.  

Door voor elk van de focusperiodes mijn bronmateriaal te bestuderen, op zoek naar elementen van 

het beeld dat men schetste van Japan, hoop ik de evolutie van de Angelsaksische beeldvorming van 

Japan binnen de gedrukte pers te kunnen ontwaren en weergeven, en te onderzoeken wat de 

invloed was van de interactie van het westen met Japan op de beeldvorming. Concreet is dit in 

volgende vraagstelling geresulteerd.   

                                                
1
 H.B. Blocker en C.I. Starling, Japanese Philosophy, Albany, State University of New York Press, 2001, p. 28. 

2
 De Angelsaksische wereld beslaat in deze scriptie uitsluitend Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van 

Amerika, aangezien de andere, huidige leden van de Angelsaksische wereld – Canada, Australië, Ierland en 

Nieuw-Zeeland – op dat moment nog geen onafhankelijke naties vormden, en op allerlei vlakken aan Engelse 

invloed onderhevig waren. 
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In welke mate werd de evolutie van de Angelsaksische beeldvorming van Japan beïnvloed en bepaald 

door de gebeurtenissen tijdens de gekozen focusperiodes? Kunnen we spreken van een eenvormige 

Angelsaksische perceptie of was er een onderscheid te maken tussen het Verenigd Koninkrijk en de 

Verenigde Staten van Amerika? Bestond er wel zoiets als een algemeen, relatief uniform beeld – 

gecreëerd door het gedeelde culturele referentiekader – of was er ruimte voor verschillende, 

eventueel tegenstrijdige, beelden van Japan binnen de Angelsaksische pers? 

Om deze vragen te kunnen beantwoorden is het noodzakelijk een onderzoeksstrategie te 

implementeren, die zowel kwalitatief als kwantitatief van aard is en bestaat uit onderstaande 

deelvragen.  

Eerst en vooral zal ik bekijken of er een significant grotere aandacht was vanuit de Angelsaksische 

gedrukte media voor Japan door de gebeurtenissen tijdens de focusperiodes die resulteerden in 

directe interactie tussen Japan en westerse landen, aan de hand van een kort kwantitatief onderzoek. 

Nam de interesse en het belang van Japan toe in die focusperiodes, of is er geen significante trend 

merkbaar? En hoe evolueerde de interesse voor Japan doorheen de tweede helft van de 19e eeuw, 

begin 20e eeuw? Ging de toename van het belang van Japan op internationaal niveau – zowel 

economisch als politiek en militair – gepaard met een grotere aandacht voor het land? 

Daarna zal ik onderzoeken of er zich een positieve of negatieve verschuiving binnen het kader van 

het westerse superioriteitsidee met betrekking tot Japan en de Japanse bevolking voordeed, 

naarmate Japan meer en meer verwesterde. Is er wel een verschuiving te bemerken, of bleef alles 

hetzelfde? De volgende twee subvragen zijn hieraan gekoppeld. Hoe stond men binnen de 

Angelsaksische wereld tegenover de verwestering van Japan – de overname en implementatie van 

talloze elementen van de westerse beschaving – die begin 20e eeuw werd afgerond? En was er een 

verandering in de appreciatie van de typisch Japanse ethische en morele normen en waarden, 

naarmate de ethische en morele code meer en meer overeenkwam met de westerse?? 

Voordat ik probeer deze vraagstukken op te lossen is het noodzakelijk om eerst en vooral mijn 

onderwerp binnen een historische context te plaatsen – om de tijd en plaats van de gebeurtenissen 

te specificeren – , methodologieën te exploreren, begrippen te definiëren en de praktische 

beperkingen en eigenschappen van het bronmateriaal te verkennen.  

Het belang van een historische context werd hierboven reeds aangehaald. Zonder een situering 

binnen plaats en tijd zouden de gekozen focusperiodes losstaande entiteiten zijn in de tijd, zonder 

veel samenhang.  

Centraal in het historisch overzicht staat de interactie tussen Europeanen en Japan, waarbij speciale 

aandacht word besteed aan de invloed van het westen op de interne politieke en historische 

ontwikkelingen van Japan. Enkele belangrijke vragen uit de historiografie over verschillende unieke 
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Japanse historische processen die nauw verbonden zijn met die westerse invloed op het land zullen 

hierbij behandeld worden. Waarom sloot Japan zich af van de buitenwereld? Wat motiveerde haar 

om honderden jaren later dit besluit ongedaan te maken? Hoe groot was de invloed van westerse 

mogendheden op de maatschappelijke, sociale, culturele en economische omwenteling die na de 

Meiji restauratie van 1868 een aanvang nam? Op welke manier veranderde de geopolitieke 

verhouding van Japan ten opzichte van het westen? Deze vragen vormen de kern van een kort 

historisch overzicht dat enkele eeuwen zal beslaan.   

De eerste contacten tussen westerlingen en Japan namen een aanvang ten tijde van de grote 

Europese ontdekkingsreizen van de 14e en 15e eeuw. Vaak denkt men hierbij vooral aan de 

ontdekking van de Nieuwe Wereld door Columbus in 1492 en de verkenning, verovering en 

kolonisatie van de Amerikas. Wat men niet uit het oog mag verliezen, is dat Europeanen tegelijkertijd 

ook de geografische en etnologische mysteries van de Oude Wereld ontsluierden en, hoewel met 

een geheel eigen dynamiek, ook een Europese expansie binnen die Oude Wereld plaatsvond. Aan de 

oostelijke rand van de Oude Wereld lag Japan, een totaal vreemd en onbekend land voor 

westerlingen, dat – relatief laat in vergelijking met de rest van de wereld – in de loop van de 16e 

eeuw door hen “ontdekt” en ingeschakeld werd in een mondiale commerciële dynamiek. De 

westerse contacten met Japan zouden het land blijvend beïnvloeden en aan de basis van enkele 

unieke processen en gebeurtenissen liggen die bij velen nog steeds tot de verbeelding spreken.  

Zo culmineerde het contact tussen Europeanen en Japanners na iets minder dan een eeuw in het 

afsluiten van een merkwaardig proces, waarbij Japan zich nagenoeg volledig afsloot van de 

buitenwereld. In de literatuur noemt men dit sakoku (鎖国), letterlijk de afsluiting van het land. De 

sakoku was echter niet zo totaal als zij vaak wordt voorgesteld, en de specifieke kenmerken en 

historische evolutie ervan zullen verder in deze historische beschouwing worden genuanceerd. Ook 

zal duidelijk worden dat de Europeanen hierin een cruciale rol speelden. Het zou maar liefst 213 jaar 

duren, tot 1854, voordat er een einde kwam aan deze periode van vrijwillig nationaal isolement. Ook 

nu zouden westerlingen een cruciale rol spelen in de gebeurtenissen die kaikoku (開国) – het openen 

van het land – teweeg brachten.  

De gedwongen opening van Japan naar de buitenwereld toe, en de vrees van de Japanners om, net 

als China en andere Aziatische rijken en gebieden, door westerse mogendheden gedomineerd of 

veroverd te worden leidde tot een van de meest hallucinante processen in de wereldgeschiedenis. 

Aan een ongezien tempo werd het land in enkele decennia van een feodaal keizerrijk omgevormd tot 

een moderne, geïndustrialiseerde natie, waarbij eeuwenoude culturele, maatschappelijke, sociale en 

economische praktijken aangepast of verworpen werden. De westerse invloed was in deze 

transformatie onmiskenbaar groot. 
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Tenslotte werd Japans opkomst als eerste niet-westerse, grote mogendheid op het wereldtoneel 

afgesloten door haar zege in de Russo-Japanse oorlog van 1904-1905 en door een succesvolle 

imperialistische politiek, naar analogie met de grote westerse mogendheden, in het Stille 

oceaangebied. 

Hoewel de westerse invloed in de Japanse geschiedenis ook na het eerste decennium van de 20e 

eeuw enorm groot blijft, behandel ik die periode niet in deze historische beschouwing, aangezien dit 

niet langer relevant is voor de periode waarop mijn scriptie zich concentreert. 

Op de historische omkadering volgt een theoretisch hoofdstuk, dat dieper ingaat op het theoretische 

en methodologische kader waarbinnen mijn onderzoek zich situeert. De manier waarop een beeld 

tot stand komt en wat dit proces allemaal beïnvloed word in dit deel verduidelijkt, en 

geconcretiseerd met de casus van deze scriptie als voorbeeld. 

Eerst en vooral komen de begrippen en methodologische concepten die een centrale rol innemen in 

deze scriptie aan bod. Begrippen zoals beeldvorming, interculturele beeldvorming, etnocentrisme en 

andere worden verklaard en in een bredere context geplaatst. De manier waarop een beeld van “de 

ander” tot stand komt en de verschillende elementen die een cruciale rol spelen bij beeldvorming 

worden verduidelijkt, maar ook invloedrijke filosofische en academische concepten uit de 19e eeuw 

en vroeger komen aan bod. De bedoeling is duidelijk te maken hoe een intercultureel beeld precies 

tot stand komt en dat dit onder invloed van vele factoren gebeurt waar men niet altijd zelf controle 

over heeft. Zo speelt bijvoorbeeld de culturele achtergrond een belangrijke rol in de creatie van een 

beeld van een land buiten de eigen culturele zone, en zorgt het voor een gemeenschappelijk 

referentiekader bij de creatie van het beeld van “de andere”. Men is immers altijd geneigd om “de 

andere” vanuit een etnocentrisch standpunt te percipiëren en te valoriseren aan de hand van de 

eigen cultureel bepaalde normen en waarden. Dit theoretische deel gaat gepaard met een overzicht 

van de manier waarop het westen Azië en Japan – als onderdeel van Azië – gepercipieerd heeft 

doorheen de geschiedenis, beginnend bij de oude Grieken. Het zal duidelijk worden dat de ideeën en 

karakteristieken die de oude Grieken aan Aziaten toekenden een blijvende invloed hadden op de 

beeldvorming van Azië, en dus ook op de beeldvorming van de verschillende Aziatische landen, door 

de stereotypes en de vooroordelen die zij creëerden, doorheen de geschiedenis. Angelsaksische 

beeldvorming van Japan in de tweede helft van de 19e eeuw is geen onafhankelijk proces, maar is 

een combinatie van indrukken uit het verleden en de indrukken die men zelf op deed, ofwel ter 

plekke, ofwel door de consumptie van literatuur. 

Tevens behandel ik in dit hoofdstuk ook de methodologie die mijn werkwijze vormt, namelijk de 

methode van de imagologie. Imagologie is het analyseren van beeldvorming van volkeren, naties en 

culturen aan de hand van literaire culturele representaties. Er wordt vanuit gegaan dat de bron een 
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subjectief literair product is dat naast de effectieve boodschap van de auteur ook sporen bevat van 

het discours van de auteur, dat men door een nauwkeurige analyse van de bron kan ontwaren. 

Kennis van de historische context, de auteur en de eigenschappen van het brontype zijn hiervoor 

onontbeerlijk.  

Tot slot geef ik een overzicht van de onderzoeksimplicaties die dit hoofdstuk heeft gehad op mijn 

vraagstelling en mijn hele scriptie.  

Het eerste deel van de scriptie wordt afgesloten met een hoofdstuk dat de specificaties van het 

bronnenmateriaal nader onderzoekt. Om in staat te zijn deze bronnen op correcte en kritische 

manier aan te wenden voor het oplossen van de gestelde vragen is kennis van zowel de omgeving 

waarbinnen zij gevormd zijn als de praktische eigenschappen en beperkingen die zij bevatten 

onontbeerlijk. Een bron is immers altijd gevormd binnen een bepaalde context, met een bepaald 

doel, wat de vorm en inhoud grotendeels bepaalt.  

In dit hoofdstuk geef ik eerst een overzicht van zowel de Britse als Amerikaanse pers in de 19e eeuw. 

Kranten zoals we ze vandaag kennen zijn immers niet altijd hetzelfde geweest. Bij de aanvang van de 

19e eeuw kent de krant als medium een beperkte verspreiding door de financiële drempel die relatief 

hoog was voor de gemiddelde Britse of Amerikaanse burger. Het lezerspubliek bestond vooral uit 

welgestelde burgers, en de inkomsten van Amerikaanse kranten kwamen eerder uit politiek 

patronage dan uit verkoop. Amerikaanse kranten waren verbonden met een bepaalde politieke partij, 

waardoor de berichtgeving ideologisch gekleurd en gecensureerd was. Ook in Groot-Brittannië 

bestond dit, maar dit was niet het geval voor The Economist en The London Times. The Economist 

was wel een gepolitiseerde krant door de oprichtingsdoelstellingen die de eigenaar had 

vooropgesteld en zijn lange politieke carrière waarbij hij zijn krant als persoonlijk propagandamiddel 

gebruikte.  Omdat The London Times zeer vroeg, reeds in de 18e eeuw, werd opgericht, en lange tijd 

geen noemenswaardige concurrentie  ondervond van anderen, was deze krant in staat politiek 

onafhankelijk te blijven. In de loop van de tweede helft van de 19e eeuw werden kranten financieel – 

en dus ook ideologisch – onafhankelijker door de interne commerciële ontwikkeling en de verhoogde 

koopkracht van de bevolking die hiermee gepaard ging. Deze commercialisering van de gedrukte 

media kende ook in Groot-Brittannië navolging. In de Verenigde Staten van Amerika veranderde de 

rol van kranten van politieke fora tot publiciteitsplatformen voor bedrijven. Dit alles betekende 

echter niet dat 19e eeuwse kranten geen ideologie uitdroegen, maar eerder dat zij hierin 

keuzevrijheid hadden en dus ook kritiek konden uiten op de ideologisch verwante politieke partij.   

Na de algemene context van kranten als medium in de 19e eeuw te geven, wijd ik telkens een apart 

deel aan de drie kranten die ik als bronmateriaal gebruik. Hierin geef ik een korte historiek van de 

krant in kwestie, en geef ik aan op welke manier elke krant ideologisch gekleurd is, wat uiteraard 
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belangrijk is voor de analyse van het bronmateriaal. Elk deel wordt tenslotte afgesloten met 

opmerkingen en bedenkingen van praktische aard die bij mij opkwamen bij de verwerking van mijn 

bronmateriaal.  

Na het verwerven van de nodige historische en theoretische voorkennis in deel I, was ik in staat om 

het bronnenmateriaal op de correct manier te verwerken en daarna analyseren om antwoorden op 

mijn vragen te kunnen formuleren in deel II. Dit deel vangt aan met een uitgebreide analyse van de 

inhoud van mijn bronnen, waarin ik de inhoud van de vele artikels van mijn drie kranten verwerkt 

heb in een tekst, onderverdeeld per krant en per periode, om zo het beeld dat in elke krant van 

Japan werd uitgedragen te schetsen. Elk onderdeel is chronologisch opgebouwd om zo goed mogelijk 

de invloed van de gebeurtenissen op de evolutie van het geschetste beeld van Japan te kunnen 

onderscheiden. Tevens zijn ze opgeluisterd met goedgekozen citaten die de geest van het 

geprojecteerde beeld illustreren. Het is een synthese van alle informatie die ik verzameld heb uit de 

artikels die ik verwerkt heb, een proces dat ongeveer  twee weken per krant in beslag nam.  

Daarnaast geef ik bij de aanvang van dit hoofdstuk meer uitleg over de selectiecriteria die ik heb 

toegepast bij de selectie van artikels, wegens de grote hoeveelheid aan zoekresultaten in sommige 

periodes, waardoor ik per periode ongeveer 100 tot 150 artikels heb doorgenomen – behalve 

wanneer het aantal zoekresultaten lager lag, wat bij de eerste periode voor The Economist  het geval 

was. 

Hierop volgt de bronnenanalyse, waarin ik aan de hand van de informatie uit de bronnen en de 

inzichten die ik hierdoor heb opgedaan systematisch een antwoord tracht te formuleren op mijn 

vraagstelling. Dit deel vangt aan met een recapitulatie van de vraagstelling, waarna eerst het 

kwantitatieve en dan het kwalitatieve luik van mijn onderzoeksstrategie word behandeld. Op elke 

subvraag wordt in een aparte paragraaf een antwoord geformuleerd, om zo uiteindelijk de gehele 

probleemstelling te kunnen beantwoorden.   

Tot slot is er deel III, dat het besluit als belangrijkste onderdeel heeft. Hierin recapituleer ik de 

bevindingen die ik heb gemaakt, en zet ik alle antwoorden nog even samen om een samenvattend en 

overzichtelijk antwoord te kunnen geven op mijn probleemstelling.  

Na het besluit volgt de literatuurlijst en bronnenoverzicht, die ingedeeld is in drie stukken, aan de 

hand van het type literatuur of bron.  

De literatuurlijst en bronnenoverzicht wordt gevolgd door de bijlagen, die deze scriptie afsluiten. In 

de bijlagen heb ik de grafieken die ik gebruikt heb in groot formaat toegevoegd, teneinde de lezer in 

staat te stellen de evoluties op de grafieken zelf beter te kunnen onderscheiden. Tevens heb ik de 

gegevensreeksen toegevoegd die ik verzameld heb en waarmee ik de grafieken gecreëerd heb. 
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1.2 – Japan en het westen : interactie en invloed doorheen de geschiedenis 

1.2.1 Eerste westerse contacten met Japan 

De contacten met naburige rijken en gebieden, die zich slechts een relatief korte boottocht ver 

bevonden, waren reeds in de prehistorie tot stand gekomen. Er vond daarbij een zeer belangrijke 

uitwisseling plaats, waarbij Japan talrijke aspecten van de Chinese beschaving, aangepast aan hun 

specifieke situatie en voorkeuren, overnam. Onderstaand citaat drukt deze geschiedenis van 

ontlening en uitwisseling het beste uit.  

For more than two millennia, …, China had been for Japan, as for nearby countries, a bountiful source 

of advanced civilization and institutional and technical progress. The Japanese developed their own 

distinct civilization within the Japanese archipelago - … . Still, it is valid to stress that until the 19
th

 

century Japanese civilization was continually deepened and reshaped by the vigorous introduction 

and transformation of elements of Chinese civilization … 
3
  

De eerste contacten tussen Japan en het westen zouden pas vele eeuwen later plaatsvinden, als 

onderdeel van de grote Europese ontdekkingsreizen, in de loop van de 16e eeuw. Maar vele 

honderden jaren voor dit eerste contact was men zich in Europa reeds vaag bewust van het bestaan 

van het gebied. 

Ten tijde van de Grieken en Romeinen wist men helemaal niks af van Japan. De eerste verwijzingen 

naar Japan in het westen werden in 9e-eeuwse Perzische geografische documenten aangetroffen, 

waarin verwezen word naar Wakwak
4, een eiland dat zich ten oosten van China en Korea zou 

bevinden.  

In de 2e helft van de 13e eeuw heeft Marco Polo het in zijn geschriften over de eilanden van Cipangu
5, 

waarmee hij met grote zekerheid naar Japan verwijst. Hij was aanwezig aan het hof van de 

Mongoolse Yuan dynastie, die in die periode over China heerste, en toen volop een invasie van Japan 

aan het voorbereiden waren. 

Hierna wordt er frequent verwezen naar Japan in westerse bronnen en documenten, maar men is 

niet in staat om deze mysterieuze eilanden een specifieke geografische locatie toe te kennen. Van 

het weinige dat men wist van Japan was haar beruchte rijkdom en befaamde reputatie als 

zilvereilanden een van de belangrijkste aspecten die ervoor gezorgd hebben dat er een zekere 

interesse in het gebied bij westerlingen werd opgewekt om ernaar op zoek te gaan6. 

Een eerste poging dateert van 1481, toen de Engelsen John Tintam en William Fabian een expeditie 

op touw zetten naar Guinea en het verre oosten. De expeditie werd echter afgelast, op bevel van 

                                                
3
 Kodansha, Kodansha Encyclopedia of Japan – Volume 1 : A – Conso. Tokyo – Japan, Kodansha, 1983, p. 280. 

4
 Wakwak zou een verbastering zijn van de oude Chinees-Koreaanse naam voor Japan, namelijk Wa-kuo. 

5
 Cipangu is Marco Polo’s romanisering van Jih-pên kuo, wat “Land van de Rijzende Zon” betekent. 

6
 Lach (D.F.), Japan in the eyes of Europe : the sixteenth century. Phoenix Books, The University of Chicago Press, 

Chicago en Londen, 1965, p. 652-653. 
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Edward III, die dat deed op verzoek van koning Johan van Portugal. Japan bleef echter tot de 

verbeelding spreken in Engeland, zoals het oprichtingscharter van de East India Company van 1599 

aantoont, waarin het vinden van de zilvereilanden in het oosten als doelstelling werd opgenomen7. 

Het eerste contact tussen westerlingen en Japanners zou in 1542 hebben plaatsgevonden, toen 

Portugese schipbreukelingen terecht kwamen in het zuiden van Japan8. Aanvankelijk, tijdens de 

eerste decennia van hun komst, werden de westerlingen goed ontvangen door de meeste Japanners. 

Zij waren nieuwsgierig naar en geïnteresseerd in wat de bezoekers te bieden hadden. Vooral op vlak 

van navigatie, maritieme kennis, militaire technologie en commerciële mogelijkheden was er veel 

interesse van de Japanners9. De redenen waarom de Portugese schipbreukelingen zo gastvrij 

ontvangen werden en zoveel nieuwsgierigheid opwekten stond in schril contrast tot de ontvangst 

van westerlingen in China en India, waar absoluut geen interesse werd getoond voor wat die witte 

mannen te bieden hadden10. Dit kan verklaard worden door het feit dat Japan al zeer vroeg 

schatplichtig was aan de Chinese, en onrechtstreeks de Indische, cultuur, waaruit zij talloze 

elementen hebben overgenomen en. Onder andere het boeddhisme en kalenders werden door 

Chinezen geïntroduceerd in Japan in de 6e eeuw, en zelfs het Japanse staatsbestel was op Chinese 

voorbeelden gebaseerd11. Er bestond dus een gewoonte om te leren van vreemdelingen en deze 

traditie van interesse in buitenlandse kennis en respect voor buitenlanders verklaart de 

nieuwsgierigheid en gastvrijheid van de Japanners voor de Portugese schipbreukelingen. Daarnaast 

arriveerden de Portugezen tijdens een lange, bloedige burgeroorlog (sengoku jidai, 戦国時代, 

tijdperk van het land in oorlog, 1467 - 157312), waarbij elk mogelijk voordeel op rivalen gretig werd 

aangegrepen en er dus een ontvankelijke stemming bestond voor buitenlandse kennis over 

oorlogsvoering en wapens. Het door de Portugezen meegebrachte wapentuig, namelijk de arquebus, 

een vroege vorm van vuurwapen, en kanonnen, wekten grote interesse13. De gastvrije houding 

tegenover alles wat de Portugezen te bieden hadden, en het enthousiasme dat hierdoor bij de 

Portugezen teweeg werd gebracht, wordt mooi geïllustreerd door onderstaand citaat van Franciscus 

                                                
7
 Paske-Smith (M.), Western Barbarians in Japan and Formosa in Tokugawa Days, 1603-1868. Kobe, Arno Press, 

1930, p. 3-4.  
8
 Een daimyō (大名) was een feodale heer in Japan, vergelijkbaar met een hertog of baron, die een gebied in 

erfelijke bruikleen had gekregen van de keizer of shōgun (将軍), die de militaire opperbevelhebber was, 

theoretisch gezien onder de keizer, en in ruil daarvoor militaire en andere diensten verleende, vergelijkbaar 

met de hertogen en baronnen in Middeleeuws Europa.  
9
 McClain (J.L.), Japan : a modern history. New York & Londen, W.W. Norton & Company Inc., 2002, p. 43. 

10
 Sansom (G.B.), The Western World and Japan. A study in the interaction of European en Asiatic cultures. 

London, The Cresset Press, 1950, p. 105-108. 
11

 Ōtami (R.), Sugimura (K.) ed., Tadataka Inō – The Japanese land-surveyor. Tokyo, S. Iwanami, 1932, p. 3. 
12

 Sheldon (C.D.), The rise of the merchant class in Tokugawa Japan, 1600 – 1868. New York, J.J. Augustin 

Incorporated Publisher, 1958, p. 3.  
13

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 105-108. 
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Xavierus – een missionaris die verder nog aan bod zal komen – uit zijn verslagen over zijn eerste 

bezoek aan Japan.  

These are the best people so far discovered and it seems to me that among unbelievers, no people 

can be found to excel them
14

.  

Snel na de kennisname van Japan, deden Portugese handelaars, die vanuit China kwamen, Japanse 

havens aan. Ze maakten gebruik van de verdeeldheid in het door burgeroorlog geteisterde land om 

de verschillende rivaliserende facties tegen elkaar uit te spelen. In deze conflictsituatie konden ze 

wapens leveren en goederen veilig transporteren voor de verschillende facties, diensten waarvan 

gretig gebruik werd gemaakt en waarvoor de Portugezen zich goed lieten betalen. Een ander, typisch 

westers, exportproduct dat hierdoor gemakkelijk toegelaten werd op Japanse bodem en dat een 

belangrijke rol zou spelen in de verdere ontwikkeling van de relaties tussen Europeanen en Japan 

was het christendom15.  

 

1.2.2 Het christendom in Japan  

De grote interesse van de jezuïeten voor Japan is te verklaren door de goede vooruitzichten die 

bestonden om het keizerrijk te christianiseren, ondanks het feit dat er reeds een sterk ontwikkelde 

beschaving bestond die haar eigen religieuze tradities kende. Men hoopte van Japan het eerste 

Aziatische rijk te maken dat uitgesproken christelijk was16. Daarnaast kon het ook fungeren als 

tegengewicht voor de rooms-katholieke verliezen aan reformatorische christelijke strekkingen op het 

religieuze terrein in Europa17. Bij de Japanners heerste het idee dat er een nauwe band bestond 

tussen het christelijke geloof en handel met de Europeanen, waardoor de daimyō zich zeer tolerant 

opstelden ten opzichte van de komst en verspreiding van het vreemde geloof, zodat de aanvoer van 

bepaalde westerse producten, hoofdzakelijk wapentuig, verzekerd was18. 

In 1549 verkreeg Franciscus Xavierus, een Portugese jezuïet, dan ook de toestemming om te preken 

en het christelijke geloof te verspreiden van een van de machtigste heren van Kyūshū, de daimyō van 

de Satsuma clan. Hiermee hoopte hij de Portugese handelaars gunstig te stemmen en de aanvoer 

van wapens – dat de minder machtige daimyō van Zuidwest Japan een voordeel moest opleveren in 

de strijd tegen hun sterkere rivalen in centraal Japan – zonder problemen te laten doorgaan. Om dit 

te verhinderen, werden lucratieve aanboden gedaan aan de Portugezen door de daimyō in centraal 

Japan. Dit zorgde ervoor dat missionarissen goed ontvangen werden en afgezien van de taalkundige 

                                                
14

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 115.  
15

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 108-109. 
16

 Lach (D.F.), Japan in the eyes of Europe, preface. 
17

 Lach (D.F.), Japan in the eyes of Europe, p. 651. 
18

 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 43. 
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en culturele verschillen, en de weerstand van lokale religieuze tradities, weinig of geen hindernissen 

ondervonden om het christelijke geloof te verspreiden, aangezien de Japanse daimyō snel 

doorhadden dat dit bevorderlijk was voor hun relatie met de Portugezen en zo meer Portugese 

schepen naar hun havens lokte. Oda Nobunaga, de belangrijkste daimyō van het  sengoku jidai, die 

Japan op het pad naar hereniging zette, zou deze politiek in de 2e helft van de 16e eeuw het meest 

succesvol hanteren19. De aanvankelijke openheid voor de christelijke missionarissen is ook te 

verklaren door de misvatting van de Japanners dat zij van India afkomstig waren en dat het 

christendom gewoon een andere, nieuwere vorm van het boeddhisme was in plaats van een volledig 

nieuwe en andere godsdienst20.  

Het christendom werd ook gebruikt als alternatief voor het boeddhisme. Toen Oda Nobunaga rond 

1568 de sterkste van alle daimyō geworden was, gebruikte hij zijn macht om de invloed van de 

machtigste boeddhistische kloostergemeenschappen, die bijna allemaal tegenover hem hadden 

gestaan in zijn strijd, te breken. Hierbij kwam het christendom van pas als alternatief voor de 

prominente vormen van boeddhisme. Dit stimuleerde de verspreiding van het christendom in Japan 

sterk, waarbij ook verschillende leden van de elite zich bekeerden en lieten dopen. Omstreeks 1579, 

na 30 jaar missioneren, werd het aantal Japanse christenen op 130.000 geschat, wat een 

merkwaardig resultaat was gezien het kleine aantal jezuïetische missionarissen dat zich in Japan 

bevond.  

Na de dood van Oda Nobunaga in 1582 volgde Hideyoshi Toyotomi, zijn belangrijkste generaal, hem 

op. De houding ten opzichte van het christendom bleef ongewijzigd en de missionering van Japan 

werd ongehinderd verder gezet. De samenwerking tegen de boeddhistische sektes versterkte zelfs 

nog, en Hideyoshi hoopte zelfs op de steun van christelijke schepen voor zijn campagne tegen Korea 

en China, waarvoor hij als motivatie de kerstening van die gebieden opgaf. De positieve houding van 

Hideyoshi tegenover het christendom sloeg echter plots helemaal om. Op 25 juli 1587, vaardigde hij 

een edict uit dat stelde dat alle missionarissen Japan moesten verlaten binnen de 20 dagen, maar dat 

de handel met de Indiën onverstoord mocht verdergaan. De snelheid en het onverwachte karakter 

van deze verandering in verstandhouding plaatste de jezuïeten voor een mysterie. Hideyoshi zelf gaf 

als verklaring op dat, hoewel het christendom een goede leer was en de missionarissen goede 

mensen waren, zij tegen de gevestigde Japanse religieuze praktijken van de kami (神) ingingen. 

Hideyoshi zelf was niet religieus, maar de Japanse verering van de kami vormde de basis voor de 

heersende sociale orde, waarvan hij aan de top stond. Daarnaast was hij mogelijk gealarmeerd door 

de groeiende christelijke invloed bij prominente leden van het establishment, waarbinnen Hideyoshi 

nog lang niet zeker was van zijn positie. Volgens sommigen was hij tevens ook ongerust over de 

                                                
19

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 108-109. 
20

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 119-121. 
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nauwe relatie tussen de jezuïeten en het Portugese leger, of was hij misnoegd geraakt door de 

bescherming van de christelijke nederzetting te Nagasaki door Portugese kanonnen. Wat het ook was, 

het veranderde de positie van de christelijke geestelijken in Japan, althans op papier. In de realiteit 

werd het edict amper nagevolgd. Het protest van geestelijken tegen de korte termijn waarin zij het 

land moesten verlaten, en het gebrek aan schepen om hen mee te nemen resulteerde in een uitstel 

van 6 maanden van Hideyoshi. Ook daarna werd het edict met weinig ijver nagevolgd of 

afgedwongen. Er was een soort discrete continuïteit van missionering, waarbij de jezuïeten niet meer 

in het openbaar optraden, maar nog steeds aanwezig waren. Deze clandestiene missionering had 

succes, en had op termijn mogelijk grote segmenten van de Japanse bevolking kunnen bekeren, ware 

het niet dat er vanuit onverwachte hoek een probleem rees. In 1585 had een pauselijke Bull de 

bekering van Japan uitsluitend aan de jezuïeten opgedragen, om conflicten tussen Spaanse en 

Portugese geestelijken te vermijden21, na de aankomst van Spaanse schepen in Japan omstreeks 

1580 vanuit Manilla22. Er werd dus, in navolging van het verdrag van Tordesillas (1494) en Zaragossa 

(1529), een duidelijke afspraak gemaakt op het vlak van religieuze invloedsferen van Spanje en 

Portugal. In 1593 daagden er echter franciscaanse monniken op vanuit de Filippijnen, die  de 

pauselijke Bull negeerden. Door hun gebrek aan ervaring en onwetendheid over de heersende 

politieke situatie in Japan, negeerden zij het antichristelijke edict en missioneerden zij openlijk, 

waarbij ze zelfs kerken bouwden. Een reactie van Hideyoshi bleef uit, omdat hij hoopte op handel 

met de Filippijnen en de Spanjaarden niet wilde vervreemden. Deze toegeeflijkheid zou duren tot 

1596. Op het einde van dat jaar strandde er een Spaans galjoen in Oost-Japan. De lokale daimyō 

eigende zich de lading van het schip toe. De kapitein – woedend over het nakende verlies van zijn 

kostbare lading – uitte dreigende taal, door te pochen met de macht van Spanje en hij liet zich 

ontvallen dat handelaren en missionarissen de gebruikelijke voorbode waren van een westerse 

invasie. Toen dit nieuws Hideyoshi bereikte, fungeerde het als de spreekwoordelijke druppel. Hij 

handelde snel en beslissend, door in de loop van 1597 het christendom hard te vervolgen. Hierbij 

werden 26 Spaanse geestelijken gekruisigd te Nagasaki. De christenen waren hierdoor verplicht om 

onder te duiken, om aan de, deze keer reële, dreiging van vervolging te ontkomen. De machtswissel 

tussen Hideyoshi Toyotomi en Tokugawa Ieyasu die kort daarna, door de dood van Hideyoshi, 

plaatsvond, bracht enkele jaren respijt. Ieyasu besteedde al zijn aandacht aan het definitief 

consolideren en verenigen van Japan, waarbij hij de woede van buitenlandse naties niet op de hals 

wenste te halen en de handel met de Portugezen en Spanjaarden nodig had tot hij zelf over een 

handelsvloot beschikte. Ten slotte was Ieyasu’s positie als shōgun aanvankelijk relatief precair. Het 

edict van Hideyoshi bleef weliswaar van kracht en er waren sporadisch, lokale vervolgingen in de 
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 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 126-132. 
22

 Paske-Smith (M.), Western Barbarians in Japan, p. 6. 
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provincies, maar niets uitgaand van het centraal gezag. In 1600 waren er naar schatting 300.000 

christenen in Japan op een bevolking van ongeveer 25 miljoen mensen23, en waren alle verwoeste 

kerken herbouwd, terwijl de kerstening van Japan, gehuld in de clandestiniteit, discreet werd verder 

gezet24.  

 

1.2.3 Andere westerse spelers op het terrein  

Hierboven is al verduidelijkt hoe de Portugezen en ook de Spanjaarden met Japan kennis maakten. 

Hoewel Portugezen en Spanjaarden, ook wel nanban
25 (南蛮) genoemd, aanvankelijk de enigen 

waren die in het verre oosten aanwezig waren, en dit zo meer dan een halve eeuw bleef, kregen zij 

op termijn concurrentie te verduren van de Hollanders en de Engelsen, door de Japanners met de 

ludieke bijnaam Red Hairs bekroond. Ook Italianen zouden, in beperkte mate, ten tijde van het 

bewind van Tokugawa Ieyasu in Japan geweest zijn26.  

De relatie tussen westerlingen enerzijds en Japan en China anderzijds was een controlled relationship, 

waarin Japan en China de dominante positie innamen. Concreet betekent dit dat westerlingen 

werden getolereerd, als minderwaardige elementen binnen het bestaande bestel van internationale 

relaties en dat voorwaarden en diplomatieke vormen bepaald werden door China en Japan zelf. Dit 

staat in schril contrast met bijvoorbeeld het optreden van de Europeanen in de Nieuwe Wereld, waar 

zij de volledige controle over de situatie bezaten en hun wil konden opleggen. China en Japan waren 

echter beiden hoog ontwikkelde culturen en sterke rijken – dit werd duidelijk gemaakt door westerse 

militaire mislukkingen in China –, met een geheel eigen statensysteem, waardoor het aangaan van 

een controlled relationship de enige optie was om handel te kunnen drijven met de Oost Aziatische 

landen27. 

Vooral Portugezen en de Hollanders waren tijdens de periode 1542 – 1854 de belangrijkste westerse 

aanwezigheid in Japan, met een Hollands monopolie vanaf de jaren ’40 van de 17e eeuw28. Het eerste 

contact tussen Engelsen en Hollanders, en Japanners is moeilijk te bepalen. Er zijn verslagen die doen 

vermoeden dat er Engelse zeelui in dienst waren bij Portugese en Spaanse schepen, maar hier is 
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 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 43. 
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 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 130-132.  
25

 Nanban betekent zoveel als “Zuiderse barbaren”, een naam die de Portugezen en Spanjaarden verdienden 

door het feit dat ze vanaf het eiland Formosa naar Japan voeren, wat geografisch gezien ten zuiden van Japan 
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 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 42. 
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door Robertson (R.), Stanford California, Stanford University Press, 1989, p. 133-134. 
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echter geen sluitend bewijs voor29. Voor Hollandse zeelui ligt dat anders. In 1585 kwam de eerste 

Hollander, kanonnier op het Portugese schip de Santa Cruz, in Japan aan. Later zou hij deel uitmaken 

van Hollandse expedities30.  

In 1598 werd er een expeditie naar het oosten ondernomen door het Hollandse schip “De Liefde”. Op 

19 april 1600 slaagden zij erin Japan te bereiken. De Portugese en Spaanse ambassadeurs aan het hof 

van Tokugawa Ieyasu trachtten Hollandse en Engelse inmenging in Japan te voorkomen, door een 

lastercampagne te ondernemen tegen hen bij de shōgun. Als reactie daarop ontbood Ieyasu de 

Hollandse kapitein in Edo. Ironisch genoeg was het de enige Engelsman aan boord – William Adams 

die als navigator in dienst was genomen – die het Hollandse schip ging vertegenwoordigen bij Ieyasu 

– vermoedelijk door de erbarmelijke gezondheidstoestand van de andere bemanningsleden na de 

lange, slopende zeereis, geïllustreerd door het feit dat zij met behulp van een Japanse jonk het land 

verlieten, en niet met hun eigen schip. Adams slaagde erin de shōgun te overtuigen van hun 

vreedzame intenties en maakte zelfs een goede persoonlijke indruk bij hem. Hierdoor verkregen de 

Hollanders handelsprivileges van Ieyasu, en Adams trad zelfs in zijn dienst tot aan zijn dood in 1616. 

Vanaf 1609 deden schepen van de VOC Japan aan, na voldoende kennis over navigatie verzameld te 

hebben van Hollanders in dienst van Portugese schepen die Japan aandeden, en vanaf 1611 

beschikten zij er over een handelshuis31. Ieyasu poogde de concurrentie tussen de verschillende 

westerse naties uit te buiten, door hen hun factorij in verschillende plaatsen te proberen doen 

vestigen. Hoewel hij hier maar deels in slaagde, verminderde dit de concurrentiestrijd zeker niet, 

zoals oorlogsgeweld tussen de verschillende aanwezige landen duidelijk maakte32.  

Het eerste contact tussen Japanse en Engelse schepen vond plaats in 1604. Sir Edward Michelborne 

werd aangevallen door Japanse piraten, niet ver van de kust van Maleisië. Hij slaagde erin de piraten 

te verslaan, die, op een enkeling na, allemaal tot de dood vochten. De enige overlevende ontsnapte 

een dag later, al zwemmend, aan de Engelsen33. Dit niet zo vreedzame contact had echter geen 

gevolgen voor de relatie tussen Engeland en Japan, in tegenstelling tot de relatie tussen Japan en 

China. De Chinezen hadden immers alle rechtstreekse handel met Japan verboden, vanwege de 

beruchte Japanse piraten en de twee expedities naar Korea op het einde van 16e eeuw. De Engels-

Japanse relatie zou gecultiveerd worden met de hulp van William Adams die – hoewel in dienst van 

de Verenigde Oost-Indische Compagnie die uiterst dankbaar was voor zijn diensten – in 1602 een 

brief stuurde naar de meest vooruitgeschoven handelsvesting van de East India Company. In 1613 

pas kwam er een echter schip van de EIC in Japan aan. De Engelsen ontvingen eveneens 
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handelsprivileges van de shōgun en Adams trad officieel bij hen in dienst, terwijl hij tegelijkertijd een 

vertrouwenspersoon van Tokugawa Ieyasu bleef34. De Engelse commerciële onderneming bleek 

echter een verlieslatende mislukking te zijn, en de factorij werd al in 1623 opgedoekt35.  

 

1.2.4 De fundamenten van sakoku  

De Japanse beschaving had zich doorheen de eeuwen in relatieve afsluiting gevormd. De Japanners 

waren vrij om over te nemen wat ze wilden van buitenlandse culturen, waarvan de dichtstbijzijnde 

door meer dan honderd kilometer zee gescheiden was. Japan was dus relatief veilig voor 

buitenlandse invasies en interventies door haar geografisch bepaalde isolement. Geen enkele 

buitenlandse mogendheid was er dan ook ooit in geslaagd om Japan succesvol binnen te vallen.  

Met de komst van de westerlingen kwam hier geen verandering in. Het Japanse establishment 

bepaalde volkomen wat zij wel of niet overnam of aanvaardde van de buitenlanders, afhankelijk van 

hun noden van het moment. Dit wordt geïllustreerd door de geschiedenis van het christendom in 

Japan. Wanneer Tokugawa Ieyasu zijn positie als shōgun veilig gesteld had en het binnenland 

gepacificeerd had, was zijn aanvankelijke voorzichtigheid en tolerantie ten opzichte van de 

westerlingen overbodig geworden. In 1614 vaardigde hij dan ook een edict uit dat het christendom in 

Japan verbood36. Ieyasu had geduldig het juiste moment afgewacht. Gaandeweg was hij steeds 

achterdochtiger geworden ten opzichte van de Europeanen, die misschien wel eens hun territoriale 

ambities wensten waar te maken met behulp van het christendom. Net als Hideyoshi had hij 

tevergeefs getracht de maritieme handel van de Europese religie te scheiden, zonder veel succes. 

Enkel bij de Hollanders lukte dit, die na 1623 dan ook als enige christelijke – hoewel protestants en 

niet rooms-katholiek – natie rechtstreeks handelden met Japan37. Zijn opvolger, Tokugawa Hidetada 

zette deze consolidatiepolitiek verder en ruimde alle mogelijke bedreigingen voor de Tokugawa-

hegemonie uit de weg. De achterdocht ten opzichte van de westerlingen van de shōgun werd 

versterkt door hun onderlinge rivaliteit. Zij lieten geen kans voorbijgaan om hun rivalen bij de shōgun 

in een slecht daglicht te stellen, terwijl de exploten van westerlingen in de rest van Azië ook niet 

onbekend bleven voor de Japanners. Die achterdocht, gecombineerd met een continue vrees voor 

binnenlandse opstanden, zorgde ervoor dat de shōgun de buitenlandse invloed tot een minimum 

wilde beperken. Vanaf 1617 werd de christenvervolging hervat. De antichristelijke sentimenten bij de 

overheid werden gevoed door de vermeende verbintenis tussen de buitenlandse overheden en de 

geestelijken. In 1622 werd bewijs van plannen ontdekt door de shōgun, voor een vermeende 
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Spaanse invasie waarbij geestelijken betrokken waren. Dit resulteerde in het opnieuw afkondigen 

van de antichristelijke edicten38. Toen dit in grote mate genegeerd werd, reageerde Ieyasu met een 

harde vervolging van de christenen. Deze kende zijn aanvang in 1622 met de terechtstelling van 55 

christenen te Nagasaki, en koste in de periode 1622-1630 aan een 4000’tal mensen het leven39. Alle 

Spanjaarden werden uitgewezen of gedeporteerd en er vond een uiterst gewelddadige en bloedige 

heksenjacht plaats naar de Japanse bekeerlingen, die het land niet mochten verlaten, waarbij ook 

kinderen niet werden gespaard. Deze drieste vervolging en de daaraan gekoppelde onrust duurde tot 

1640. Het hoogtepunt was een grote, hoofdzakelijk christelijke opstand in 1638, die te Shimabara 

plaatsvond, kort na het invoeren van het exclusie edict, waarbij het alle Japanners verboden werd 

om het land te verlaten en de Japanse christenen niet meer konden vluchten naar het buitenland. De 

opstand werd hard neergeslagen, en de opstandelingen in grote mate uitgeroeid. Er wordt geschat 

dat er zo’n 2 à 300.000 Japanse christenen het leven lieten door de vervolgingen in de 17e eeuw, 

hoewel deze schattingen waarschijnlijk aan de hoge kant liggen. Na 1638 bleven vele van de overige 

christenen hun religie heimelijk beoefenen. Toen na meer dan 200 jaar een einde kwam aan het 

Japanse isolationisme, in 1854, en de antichristelijke edicten kort erna werden afgeschaft, bleek dat 

de Japanse christelijke traditie nog steeds bestond.  

 

De houding en acties van de Japanse overheid ten opzichte van het christelijke geloof in de 17e eeuw 

zijn zeker niet los te zien van het sakoku-beleid dat vanaf 1637 geïmplementeerd werd. De angst 

voor een westerse invasie, en de nauwe samenwerking tussen de christelijke kerken en westerse 

staten speelden zeker hun rol, zoals de antichristelijke edicten van 1616 en 1624 aangeven40. Tussen 

1633 en 1641 werden 6 exclusie edicten uitgevaardigd door Tokugawa Iemitsu, die Tokugawa 

Hidetada in 1623 was opgevolgd als shōgun. Concreet werd hiermee het christendom en het reizen 

naar het buitenland van de eigen bevolking verboden, terwijl de buitenlandse handel sterk werd 

gereguleerd tezamen met het verbannen van alle Portugezen naar aanleiding van de reeds eerder 

vermelde opstand te Shimabara in 163841. Japan wees als het ware de westerse wereld af, op de 

Hollanders na, die vanaf 1641 enkel nog op Dejima – een klein, kunstmatig aangelegd schiereilandje 

dat met een enkele brug met Nagasaki verbonden was – toegelaten werden, en hun factorij 

herbergde. De Hollanders waren onderhevig aan allerlei beperkingen en verplichtingen42. Het feit dat 

zij geen agressieve missioneringpolitiek voerden is mogelijk de oorzaak van de tolerantie jegens hun 

aanwezigheid, te verklaren vanuit de aard van het protestantisme, in tegenstelling tot het 

                                                
38

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 170-174.  
39

 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 43-44. 
40

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 170-178. 
41

 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 44. 
42

 Sansom (G.B.), The Western World and Japan, p. 177-178.  



21 
 

katholicisme van Portugal en Spanje, waar missionering een centrale rol innam in de ideologie. 

Samen met de Chinezen en Koreanen vormden zij vanaf 1641 de enige, weliswaar sterk 

gecontroleerde, link met de buitenwereld. Op de Ryūkyū-eilanden in het Zuiden van Japan dreef de 

Shimazu clan wel nog steeds handel met westerlingen en andere buitenlanders. Gezien het 

marginale karakter van deze handel, werd dit door de centrale overheid gedoogd, in tegenstelling tot 

de vele smokkelaars die buiten de wet stonden43.  

De vastberadenheid van de shōgun werd geïllustreerd door zijn acties. Wanneer in 1640 een 

Portugese diplomatieke missie alsnog hoopte hem van de isolatiepolitiek te doen afzien, liet hij het 

grootste deel van hen prompt executeren. De Japanse samenleving was in staat zichzelf in stand te 

houden, zonder buitenlandse inmenging, net als de economie, die bijna volledig op landbouw was 

gebaseerd. Een quasi totale isolatie was dus mogelijk. Daarnaast heersten er bij sommige 

machtsgroepen conservatieve sentimenten, die zich afkeerden van elke vorm van buitenlandse 

invloed. Maar in tegenstelling tot Ming China waren deze sentimenten niet de centrale reden voor 

hun afkeer van vreemdelingen. De angst voor een binnenlandse opstand, die vanaf het begin op het 

Tokugawa-beleid een grote invloed uitoefende, was de drijvende kracht achter de introductie van 

sakoku. De niet irreële angst voor een coalitie tussen een binnenlandse rivaal en een buitenlandse 

mogendheid, of een binnenlandse opstand met buitenlandse steun, was de grootste drijfveer voor 

het invoeren van sakoku. Toen er in 1868 een einde kwam aan de meer dan 250 jaar lange regering 

van de Tokugawa familie was het inderdaad de laatste combinatie die fataal bleek te zijn44. In feite 

hield dit een erkenning in van de eigen zwakte ten opzichte van de buitenlandse mogendheden en 

was sakoku dus een beschermingsmaatregel tegen mogelijke buitenlandse en binnenlandse 

dreigingen.  

 

De sterke impuls tot expansie die op het einde van de 16e eeuw in Japan aanwezig was, zoals de 2 

expedities naar Korea aantonen, was enkele decennia later verdwenen. Expansie buiten Japan bracht 

mogelijk conflicten met westerse mogendheden, wat nefast kon zijn voor de binnenlandse veiligheid. 

De Tokugawa prefereerden te consolideren wat zij de afgelopen decennia gewonnen hadden, in 

plaats van hun macht verder uit te breiden45. Daarnaast vertoont deze politiek sterke gelijkenissen 

met de Chinese buitenlandse politiek van die tijd. Japan wenste haar buitenlandse relaties op deze 

manier te reorganiseren, met Japan zelf in het centrum van het tribuutsysteem waarvan ze deel 

uitmaakte – zonder aan de eigenlijke conventies van het hele systeem te raken – en zich zo los te 
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maken van het op China gerichte tribuutsysteem46. Het feit dat zij erin slaagden de aanspraak om 

voor alle Japanners met de buitenwereld te spreken hard konden maken illustreert ook de sterke 

positie van de centrale overheid in Japan.  

 

De hoofdmotieven voor sakoku waren dus politiek. Er waren echter ook economische overwegingen 

die een rol speelden. Men wenste de vrijheid van rijke handelaren te beperken door de handel 

volledig onder de controle van de centrale overheid te brengen en zo ook de machtsverwerving van 

Westelijke daimyō door hun rol in de maritieme handel een halt toe te roepen. Daarnaast zorgde de 

negatieve handelsbalans ook voor een verlies van zilver en goud binnen het Japanse monetaire 

systeem, wat men wilde tegengaan47. Het doel van sakoku was echter niet om de buitenlandse 

handel volledig stop te zetten. Het was vooral gericht tegen de invloed en inmenging van de 

christelijke westerlingen en om de buitenlandse handel en relaties te controleren48. De interne 

handel floreerde ook na de implementatie van sakoku volop49, een duidelijke indicatie dat Japan in 

die periode op economisch vlak, net als op politiek en cultureel vlak, geen nood had aan 

buitenlandse handel, wat niet verrassend is gezien de agrarische basis van het economische systeem.  

 

1.2.5 De ontwikkeling van sakoku 

De evolutie in de tweede helft van de 16e eeuw, en in het begin van de 17e eeuw die de exclusie 

edicten en sakoku als gevolg hadden, hadden niet als doel om Japan volledig te isoleren van de 

buitenwereld – in tegenstelling tot de heersende populaire misconceptie van sakoku. Zoals gezegd 

vaardigde het relatief jonge establishment deze edicten eerder uit om haar machtspositie te 

consolideren en haar controle over het land te vergroten, waarbij buitenlandse en dan vooral 

westers-christelijke bemoeienissen geweerd werden.  

Sakoku kan dus niet als een vooraf beredeneerd, op isolationisme gericht beleid worden beschouwd, 

waarbij men een soort stelling nam ten opzichte van andere staten, maar eerder als een voortzetting 

van de interne politiek. Het geheel is organisch gegroeid en geëvolueerd, doorheen haar 213 jarige 

bestaan. Buitenlandse handel ging in grote mate onverstoord verder – behalve dan met de reeds 

vermeldde westerse mogendheden, waarmee de handel aan banden werd gelegd – en bleef een 
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factor van belang in de Japanse economie50, hoewel dankzij de grote politieke en economische 

controle van de Tokugawa zich een interne economische groei voordeed die het relatieve belang van 

de buitenlandse handel verminderde. In zijn geheel was de handel met het westen daarenboven 

slechts van marginaal belang ten opzichte van de veel grotere omvang van de handel binnen Oost 

Azië. In de literatuur wordt het belang van de handel met het westen in die periode echter vaak 

overschat51.  

Sakoku reguleerde de relatie van Japan met de buitenwereld. De oorzaak van de populaire 

misconceptie dat Japan als land meer dan twee eeuwen lang compleet gesloten was voor de 

buitenwereld is deels te vinden in het fundamenteel verschillende statensysteem dat de onderlinge 

verhoudingen en diplomatieke relaties regelde binnen Oost Azië, genaamd het tribuutsysteem. De 

Imjin-oorlog (1592-1598)52 had Japans positie binnen het tribuutsysteem  sterk veranderd, waardoor 

het zich in een perifere positie bevond binnen het systeem. Toch hielden de Tokugawa zich steevast 

aan de diplomatieke spelregels van het tribuutsysteem, ondanks hun diplomatiek ambigue positie 

binnen het systeem53. Vanaf de 14e eeuw reguleerde het tribuutsysteem de internationale relaties 

tussen de verschillende participerende Oost Aziatische staten, door een duidelijke hiërarchie van 

rijken te creëren, met China als centrale rijk. Er bestond een formele ongelijkheid tussen de 

verschillende rijken, waarbij de ondergeschikte rijken de hegemonie van China formeel erkenden. Die 

erkenning werd gecompenseerd door een informele gelijkheid op het vlak van diplomatieke en 

commerciële interacties. Het systeem voorzag op deze manier in een wederzijdse erkenning van de 

onafhankelijkheid van de participerende staten en regelde de diplomatieke verhoudingen onderling. 

Dit stond in schril contrast met het westerse statensysteem van Westfalen, dat vanaf de vrede van 

Westfalen in 1648 de westerse diplomatieke relaties reguleerde. Hierbij bestond er een gelijkheid 

tussen de verschillende staten, waardoor een machtsevenwicht en het behoud ervan absoluut 

noodzakelijk was. Dit leidde tot continue conflicten tussen de verschillende staten om dit evenwicht 

te behouden54. Hoewel de Oost Aziatische staten in principe wel in staat waren tot grootschalige 

oorlogsvoering, gebeurde dit uiterst zelden dankzij de stabiele interstatelijke orde, gecreëerd door 
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het tribuutsysteem55. 

De reguliere handel in Oost Azië deed zich dan ook voor binnen het kader van het tribuutsysteem.  

Tribute trade was the diplomatic structure in both Korea and Japan that created the political 

framework within which private and official trade could be conducted
56

. 

 

En hoewel er als gevolg van de Imjin-oorlog officieel handelsrestricties ten opzichte van Japan 

bestonden, binnen het tribuutsysteem – waaronder het beëindigen van de Sino-Japanse 

tribuutrelatie in het midden van de 17e eeuw, die pas in 1876 officieel hersteld zou worden – zorgde 

dit niet voor een achteruitgang van de handel tussen de verschillende rijken57. Tegen 1640 waren de 

internationale relaties tussen Japan en Oost Azië reeds genormaliseerd, met uitzondering van China, 

waar echter wel onofficiële, non-gouvernementele relaties mee werden onderhouden58.   

Op einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw werden in Japan restricties op het handelsvolume 

ingevoerd, om het verlies van edelmetaal tegen te gaan wegens de sterk negatieve handelsbalans59. 

Dit had zeker niet als gevolg dat de buitenlandse handel stilviel, maar had wel een beperkende 

invloed. De buitenlandse handel verminderde spontaan vanaf de 2e helft van de 18e eeuw, door 

binnenlandse economische ontwikkelingen die ervoor zorgden dat Japan meer en meer economisch 

autarkisch werd, en resulteerde in een sterke achteruitgang van buitenlandse handel. 

 

Tot aan het midden van de 18e eeuw was sakoku enkel een stel restricties gericht tegen de Iberische 

koninkrijken – ook Engeland viel onder de bepalingen van sakoku na een belangrijk koninklijk 

huwelijk met Portugal – en kan het dus niet als nationaal beleid worden beschouwd. In principe was 

het tot deze tijd aan andere westerse rijken toegestaan Japanse havens binnen te varen. Pas vanaf de 

2e helft van de 18e eeuw werd het een uitgesproken nationaal beleidsinstrument, waarbij sakoku als 

volgt kan worden beschreven60. 

With the exception of very limited contact with a few neighboring countries and with Holland, Japan 

maintained no international relations – diplomatic or commercial – and shut its doors to the world. … 

At the time, both Qing China and Korea had similar exclusionistic policies, but Japan maintained the 

most stringent restrictions of the three
61

. 
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Het zou tot 1854 duren voor er zich fundamentele veranderingen zouden voordoen in het 

buitenlandse beleid van het Tokugawa shogunaat, als resultaat van een proces waarin de 

onvermijdelijke confrontatie tussen een feodaal, geïsoleerd Japan en een totaal veranderde wereld 

centraal staat. 

 

1.2.6 De hobbelige weg naar kaikoku 

De uiteindelijke komst van Perry in de baai van Edo in 1853 was geen totale verrassing voor de 

Japanners. Doorheen de 19e eeuw was het buitenlandse beleid van de Tokugawa niet enkel gericht 

op het in stand houden van sakoku, maar ook op het vergaren van informatie over de buitenwereld. 

De Japanners waren dus wel degelijk op de hoogte van wat er zich buiten hun grenzen afspeelde62. 

Na de Opium Oorlog kwam veel van hun informatie uit de jaarlijkse verslagen van de Nederlandse 

ambassade in Edo63. De schijnbaar onstuitbare westerse opmars in Oost Azië zorgde voor vrees dat 

de westerse mondiale hegemonie uiteindelijk Japan zou bereiken. Met de komst van Perry en de 

Amerikaanse eisen werd deze vrees enkel bevestigd en werden de interne politieke tegenstellingen 

op scherp gesteld. Reeds in het begin van de 19e eeuw heerste er namelijk een verhit debat tussen 

de aanhangers van sakoku en de voorstanders van kaikoku. Deze laatsten waren voorstander van het 

openen van diplomatieke relaties met het westen om Japan te versterken en zo het westers 

imperialisme te stuiten64.  

De westerse staten stonden reeds vanaf het begin van de 19e eeuw frequent aan de 

spreekwoordelijke poorten van Japan. Reeds in 1792 stuurde Rusland een expeditie vanuit 

Kamtsjatka – het uiterst noordoostelijke deel van Azië – naar Japan. De enige haven waar 

buitenlanders toegelaten waren was echter Nagasaki, in het zuiden van Japan. Onder andere 

hierdoor werd de Russische missie slecht onthaald. Toch was ze een succes, omdat ze een licentie 

verkregen die toestemming gaf om met 1 schip naar Nagasaki te reizen voor verdere 

onderhandelingen. Het zou tot 1804 duren voordat er van deze licentie gebruik werd gemaakt. Het 

schip, van de in 1799 opgerichte Russisch-Amerikaanse compagnie, dat te Nagasaki aankwam had 

ongetwijfeld op een beter ontvangst gerekend. Gedurende maanden wachtten zij op een antwoord 

vanuit Edo, terwijl zij het gebouw waar zij verbleven niet mochten verlaten. Toen er uiteindelijk een 

negatief antwoord op hun verzoek tot handel werd gegeven leidde dit tot Russische raids – 

ingegeven door de frustrerende behandeling die zij te Nagasaki gekregen hadden – tijdens 1806 en 
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1807, op Japanse nederzettingen in het huidige Hokkaido, het uiterste noorden van Japan65. Eind 

1807 werden de Noordelijke grens versterkt, waardoor de Russische raids beëindigd werden. Pas in 

1813 kwam er echter officieel een einde aan het Russisch-Japanse geschil66.  

Ondertussen had Japan in 1808 een vrij negatieve ervaring met een Brits marineschip. De Phaeton, 

een fregat, was in het kader van de Napoleontische oorlogen Nagasaki binnengevaren om de 

Hollanders67 dwars te zitten. Hoewel er zich op dat moment geen Hollandse schepen te Nagasaki 

bevonden namen de Britten enkele Nederlanders gevangen en maakte dit alles een slechte indruk bij 

de Japanners, die reeds eeuwenlang vreedzaam met de Hollanders handel hadden gedreven. 

Daarnaast eiste de Britse, jonge en onbezonnen kapitein, ook nog eens bevoorrading van de 

Japanners voor zijn schip en dreigde hij met actie indien die niet geleverd werden68.  

Mede onder invloed van de onfortuinlijke ontmoetingen met Britse en Russische schepen, werd er 

geopteerd voor een versterking van de kustverdediging, en in 1810 werden de eerste 

kustverdedigingen aan de baai van Edo voltooid69. Daarnaast werden de bepalingen van sakoku 

uitgebreid naar alle westerlingen, behalve de Hollanders, en viel men vanaf nu automatisch westerse 

schepen aan die te dicht bij de kust kwamen. Dit werd in 1825 uitgebreid met de toestemming voor 

kustbatterijen om het vuur te openen op elk niet-toegestaan schip70.  

In deze harde en kordate houding ten opzichte van het buitenland kwam verandering, dankzij het 

resultaat van de Opium Oorlog (1839-1842)71, besloten met het verdrag van Nanking, dat hard 

aankwam in Japan. Het machtige, oude, Chinese keizerrijk – het Japanse voorbeeld bij uitstek – was 

beslissend verslagen door de westerse handelsmacht bij uitstek, Groot-Brittannië en was 

genoodzaakt grote concessies te doen. Mede door de afloop van dit conflict werd er besloten een 

milder beleid te voeren t.o.v. buitenlanders, waarbij er reeds in 1842 een revisie kwam van het beleid 

m.b.t. het beschieten van niet-toegestane schepen voor de kust. Het werd zelfs mogelijk voor 

schepen om zich te bevoorraden in Japanse havens, op voorwaarde dat zij onmiddellijk weer verder 

voeren. Tevens ontstond er in de nasleep van de shock die door de Britse overwinning in de Opium 

Oorlog werd veroorzaakt een intellectuele stroming die sterk voor sakoku was, genaamde de Mito-
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school. Japan was gewaarschuwd en had nu een voorbeeld van wat er gebeurde met een land dat 

niet in voldoende mate toegaf aan de westerse eisen. In 1844 stuurde de Nederlandse koning zelfs 

een vriendschappelijke waarschuwing naar de shōgun, waarin hij hem waarschuwde voor de 

veranderde wereld en de mogelijke gevolgen voor de Japanners72.  

Een voor Japan nefast effect van de uitkomst van de Opium Oorlog was dat er zich nu verschillende 

westerse handelsnederzettingen op een relatief korte afstand bevonden. Hierdoor werd het voor de 

westerse mogendheden aantrekkelijker om missies naar Japan te sturen om het land open te stellen 

voor handel. Reeds in 1846 bezochten zowel een Amerikaanse als Franse handelsmissie het land met 

een eis om handel te kunnen drijven. Wegens omstandigheden dwongen beide missies hun eisen 

niet af en waren zij nog gemakkelijk af te wimpelen door de Japanse overheid. Een Britse poging, die 

voor 1848 was gepland werd afgeblazen.  

Van alle staten die Japan wensten te openen voor handel, had de Verenigde Staten van Amerika de 

meeste motivatie. Japan kon namelijk dienen als tussenstop, op weg naar China, waardoor de 

reisafstand enorm kon worden verkleind, zeker na de recente territoriale aanwinsten op het 

Amerikaanse continent, waardoor de VSA nu over een grote kustlijn aan de Stille Oceaan beschikte. 

Ook commerciële mogelijkheden met Japan en een regeling voor de behandeling van Amerikaanse 

schipbreukelingen waren motieven voor de Amerikanen om Japan te openen. Naast deze praktische 

motieven speelde de heersende ideologische gedachte van het Manifest Destiny een belangrijke rol. 

De Amerikanen geloofden dat zij voorbestemd waren om tot een grote en machtige natie uit te 

groeien, vergelijkbaar met de Europese imperia, waardoor expansie dus als onderdeel van hun lot 

werd beschouwd73. Men stelde dat de Aziaten in een minder fortuinlijk deel van de wereld woonden 

en men hun situatie kon verbeteren door het brengen van handel en missionering. Amerikaanse 

commerciële expansie in het Verre Oosten kon als het ware als liefdadigheid worden beschouwd. 

Onderstaand citaat uit een Californische krant uit de jaren 1840 geeft dit heersende gedachtegoed 

een eigentijdse invulling74. 

Commerce is the great agent in the civilization and Christianization of the world,… A perfect 

civilization cannot exist in the absence of the true principles of freedom. The freest government on 

earth is that of the United States – it therefore enjoys the highest civilization. Aside from the 

pecuniary advantages which will necessarily result from the prompt establishment of our commerce 

upon the Pacific, it is the only means by which we can fulfill our high destiny – the universal extension 

of the principles of American freedom. Commerce not only civilizes, Christianizes and enriches, but 

with the aid of the American principles of liberty, it extends the ‘area of freedom’.
75
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Het is dan niet verwonderlijk dat het net de VSA was die erin slaagden om Japan als het ware open te 

breken, hoewel de Russen hen bijna de loef afstaken door eveneens een handelsmissie te sturen als 

reactie op de Amerikaanse voorbereidingen van 1852. De Russische missie mislukte echter door de 

vertragingen en onwil van de Japanners76. 

Ondertussen waren er in de loop van de 19e eeuw een aantal problemen op de voorgrond getreden, 

die inherent aanwezig waren in de structuur van de institutionele, politieke en economische 

organisatie van de Japanse overheid. De daimyō werden geconfronteerd met grote financiële 

problemen, door dalende inkomsten, terwijl hun uitgaven stegen. Doordat zij er niet in slaagden hun 

inkomsten te verhogen, waren zij gedwongen te besparen op hun uitgaven, waarvan de lonen van de 

samurai de grootste uitgavenpost vormde. Door deze inkomstencrisis ontstond er sociale onrust 

binnen de krijgerklasse van de Japanse samenleving. Daarnaast groeide de sociale onrust ook meer 

en meer binnen de andere bevolkingsklassen, onder andere door de grote Tempō hongersnood 

(1833-1838). Deze ontwikkeling voedde op haar beurt dan weer de religieuze onrust, terwijl de 

verhoogde religieuze onrust op haar beurt de sociale onrust vergrootte. Hervormingspogingen in de 

jaren ’30 en ’40 van de 19e eeuw, om deze interne troebelen tegen te gaan, mislukten grotendeels, 

zowel de door het shogunaat genomen maatregelen als de door lokale daimyō ondernomen 

hervormingspogingen. Enkel in een tweetal domeinen – dat van de Chōshū en de Satsuma, die in de 

komende decennia een belangrijke rol zouden spelen bij de Meiji restauratie – kende men enig 

succes77.   

Onwetend over de interne omstandigheden kwam commodore Matthew C. Perry op 8 juli 1853 met 

4 schepen aan in de baai van Edo, waar hij een persoonlijke brief van de Amerikaanse president 

Millard Fillmore – aan de shōgun geadresseerd – afleverde en meldde dat hij het volgende jaar het 

antwoord zou komen vernemen. Hoewel Perry de opdracht gekregen had om voorzichtig te 

handelen, en de brief in een nederige en vriendschappelijke toon was opgesteld, werd hem 

toegestaan om in geval van een weigering meer krachtige taal te gebruiken.  

Het Amerikaanse bezoek en de afgeleverde brief zorgden voor een groot dilemma bij het Japanse 

establishment, waarbij men er niet in slaagde om een consensus te bereiken over hoe men zich 

moest positioneren ten opzichte van de Amerikanen78. Het grote probleem hierbij was dat sakoku als 

een soort voorouderlijke wet werd beschouwd, door de enorm lange duur van de bepalingen die 

Japan afsloten van de buitenwereld. Hierdoor werd elke verandering van beleid op dit vlak als het 

ware als een afkering van de voorouders beschouwd. Aangezien in het confucianistische 

gedachtegoed de voorouderverering een centrale plaats innam, lag dit uiteraard erg moeilijk. Maar 
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aangezien de implementatie van sakoku impliciet inhield dat andere landen het moesten accepteren 

en Japan in staat moest zijn om de eisen van andere staten te weerstaan, en zij geconfronteerd 

werden met de realiteit waarin beide voorwaarden niet meer golden, was het hele sakoku-beleid 

praktisch gezien niet langer houdbaar79. Toen Perry op 14 februari 1854 terugkeerde, deze keer met 

maar liefst 8 schepen, volgden er onderhandelingen op persoonlijk initiatief van Abe Masahiro, de 

beleidsmaker van het shogunaat, wat in het Verdrag van Vrede en Vriendschap resulteerde80. 

Dankzij de aloude combinatie van interne – er waren ook sterke tegenstellingen tussen shōgun en 

daimyō – en externe druk slaagde Perry erin, na 213 jaar van relatieve geslotenheid en diplomatiek 

isolement, Japan als land open te stellen voor formele diplomatieke relaties met een westerse natie. 

Op 21 februari 1855 traden de bepalingen van het in 1854 overeengekomen Verdrag van Vrede en 

Vriendschap in werking81. Dit verdrag werd het jaar daarop ook door onder andere Groot-Brittannië, 

Frankrijk en Rusland geëist en verkregen82. In 1858 werd de opening van Japan en het einde van 

sakoku een voldongen feit, met de afsluiting van een reeks verdragen met westerse naties – 

gemodelleerd naar het door de Amerikaanse consul onderhandelde handelsverdrag – waarbij 

verschillende Japanse havens voor handel werden geopend.  

De weerstand tegen deze als oneerlijk beschouwde verdragen was echter groot. Velen beschouwden 

de internationale handel als een slecht iets voor de Japanse economie. Daarnaast stortte de hele 

affaire het land in een diepe politieke crisis, doordat de functionarissen van het shogunaat de keizer 

om goedkeuring van het verdrag hadden gevraagd om kritiek te vermijden, maar zo een precedent 

van feitelijke keizerlijke invloed op wereldlijke zaken hadden geschapen. De politieke breuklijn werd 

gedefinieerd door de tegenstelling sakoku-kaikoku. De ene factie ijverde naar het herstel van sakoku, 

en voerde de slogan sonnō jōi, wat zoveel betekent als “vereer de keizer, verban de barbaren” en 

hun programma duidelijk verwoordde. De andere was voorstander van de opening van het land, 

waarbij ze oosterse ethische normen en waarden wilden combineren met westerse wetenschap en 

techniek. Handel was hierbij een middel om het doel van een sterk en rijk land te creëren te bereiken. 

De oppositie werd sterk onderdrukt door het shogunaat, die zo geanticipeerde opstandige acties 

wenste te verhinderen. Het shogunaat was echter in die mate verzwakt, dat het in de periode 1860-

1864 genoodzaakt was toenadering te zoeken tot het keizerlijke hof, om zo de politieke kloof te 

proberen dichten. Deze verzoeningspoging mislukte echter door de acties van de shishi (志士), jonge, 

verarmde samoerai die uitgesloten waren van sociale promotie binnen het bestaande establishment, 

en zich dus lieerden aan de pro-sakoku strekking en een grote loyaliteit ten opzichte van de keizer 
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ten toon spreidden. Niet alleen ondernamen zij moordaanslagen en gewapende acties tegen 

binnenlandse tegenstanders en westerlingen op Japans grondgebied, maar tot tweemaal toe 

poogden zij zelfs de keizer te “bevrijden” uit het door het shogunaat gecontroleerde keizerlijke paleis 

en hem aan het hoofd van een leger te plaatsen. Hierbij speelden de reeds genoemde Satsuma en 

Chōshū  domeinen een belangrijke rol. Twee westerse militaire strafexpedities – waarbij de kuststad 

Kagoshima zwaar gebombardeerd werd door Britse oorlogsbodems na een aanval van Satsuma 

kustgeschut en de kustverdedigingen van het Chōshū domein onschadelijk werden gemaakt in de 

straat van Shimonoseki, nadat zij alle westerse schepen die door de dunne maar commercieel 

belangrijke zeestraat voeren zonder waarschuwing aanvielen – verzekerden opnieuw de veiligheid 

van westerlingen aanwezig in Japan. Hoewel de shishi’s doelen grotendeels mislukten, slaagden zij er 

in de keizer bewust te maken van de situatie in Japan en zijn eigen positie binnen het wankele 

politieke bestel. Zij legden de basis voor de cruciale rivaliteit en daaropvolgende machtsstrijd tussen 

keizer en shōgun, voor de Meiji restauratie in 1868. Daarnaast zorgden de westerse strafexpedities 

en de nasleep ervan dat de Satsuma en Chōshū zich met elkaar verzoenden en een geheime alliantie 

aangingen, tegen het Tokugawa shogunaat gericht. Tijdens de 4 jaar voor de onvermijdelijke 

krachtmeting tussen keizerlijken en loyalisten van het shogunaat moderniseerde het shogunaat haar 

leger met Franse hulp, terwijl de anti-shōgun domeinen als reactie hierop hetzelfde deden en met 

westerse hulp hun strijdmacht moderniseerden en versterkten. Alweer waren het vooral de Satsuma 

en Chōshū  domeinen die hierin het voortouw namen. 

Ondertussen werd Japan in de jaren ’50 en ’60 van de 19e eeuw geconfronteerd met steeds grotere 

economische en sociale problemen. De opening van het land en de komst van de buitenlandse 

handel zorgde voor een ontregeling van het interne economische systeem, en veroorzaakte 

hyperinflatie, devaluaties en enorme prijsstijgingen van voedsel en andere levensnoodzakelijke 

producten, vooral in de steden. Boeren en handelaars waren de enigen die profiteerden van de 

buitenlandse handel, en werkten de prijsstijgingen in de hand door deels over te schakelen op 

commerciële gewassen. Er waren echter ook een zware aardbeving te Edo – kort na het vertrek van 

Perry – cholera-epidemieën, en misoogsten in 1866 die ook deze bevolkingsgroepen zwaar troffen en 

die voor opstanden en algemene sociale onrust zorgden83.  

Op 3 januari 1868 was het dan zover. De door loyalistische troepen bevrijde keizer schafte het 

shogunaat af. Deze actie markeerde het begin van een openlijke burgeroorlog, genaamd de Bōshin 

oorlog (戊辰戦争), met als inzet de heerschappij van Japan. In 1869 werd de oorlog beëindigd, met 

de overgave van de laatste troepen van het shogunaat84. De Meiji oligarchen die nu aan de macht 
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kwamen voerden stelselmatig verregaande hervormingen door met als doel de interne welvaart en 

vrede, samen met de nationale onafhankelijkheid van Japan te vrijwaren, de ongelijke verdragen met 

het westen te herzien en op internationaal niveau op gelijke voet te staan met de westerse naties. 

Deze hervormingen, die Japan in een moderne natiestaat veranderden, waren enorm schatplichtig 

aan westerse ideeën en concepten, waarbij westerse politieke instellingen, constitutionele 

bepalingen, en economische en culturele concepten als model stonden. Hiermee werd ook het 

kapitalisme ingevoerd in Japan en in 1889 ging de eerste grondwet, op basis van westerse 

voorbeelden, officieel van kracht.  

Gedesillusioneerde samoerai en andere voorvechters van de Meiji restauratie boden echter nog vele 

jaren, vaak bloedig, verzet tegen deze verregaande hervormingen waar zij niet voor hadden 

gevochten. De meest bekende en beruchte was de grote opstand van samoerai onder leiding van 

Saigō Takamori, die het thema leverde voor de populaire Hollywoodfilm ‘The Last Samurai’. Na 1878 

waren zij echter definitief uitgeschakeld85. In de loop van deze periode groeide het Japanse nationale 

bewustzijn stelselmatig, waarbij men zich bewust werd van de eigen, unieke krachten. Dit werd 

echter vergezeld door groeiende frustraties over de Japanse historische inferioriteit ten opzichte van 

het buitenland. Eerst zoveel honderden jaren ten opzichte van China, en nu ten opzichte van het 

westen. Het opkomende nationalisme en militarisme in Japan zou zich dan ook op het bereiken van 

een gelijkheid ten opzichte van andere naties richten86.  

In de late 19e eeuw legden de westerse imperialistische staten, samen met Japan, het statensysteem 

van Westfalen op doorheen Oost Azië, waardoor de positie van staten op het mondiale niveau door 

middel van een continue concurrentiestrijd werd bepaald87. Het op China gerichte tribuutsysteem 

werd een subsysteem in een op Europa gerichte wereldeconomie88. Dankzij de snelle institutionele, 

politieke, economische en maatschappelijke omschakeling in Japan, na de Meiji restauratie, was zij in 

staat om binnen enkele decennia een significante speler te worden op het wereldtoneel89.  

 

1.2.7 Japans weg naar de top 

In de decennia na de Meiji restauratie concentreerde het nieuwe Japanse establishment zich op de 

interne stabilisatie en economische ontwikkeling van hun land. Daarbij werd ook het leger 
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gemoderniseerd en de economie in snel tempo geïndustrialiseerd90. Technologische autonomie 

stond hierbij als doel hoog op de agenda. Maar liefst 1.9% van het staatsbudget werd tijdens de 

periode 1869-1892 uitgegeven aan beurzen voor studenten om aan westerse universiteiten te 

studeren, of om westerse experten naar Japan te halen91. De westerse invloed was 

alomtegenwoordig. Japan moest en zou op de kortst mogelijke tijd een van de grote spelers op het 

mondiale terrein worden. Een belangrijk onderdeel hiervan was echter het imperialisme en het 

hebben van koloniale bezittingen en belangen. Kenmerkend voor het Japanse imperialisme van de 

19e eeuw was de defensieve aard ervan, waarbij men zich door middel van expansie – hoewel 

expansie wel degelijk agressief van aard was – tegen westerse invloed en interventies wapende92. 

Toen er in de jaren ’80 van de 19e eeuw grote onrust in Korea uitbrak, waarbij een gelijksoortige 

politieke situatie als net voor de Meiji restauratie in Japan was ontstaan, greep Japan in. 

Progressieven, die de weg die door Japan genomen was wilden volgen stonden lijnrecht tegenover 

conservatieven, die Korea wilden afschermen van de buitenwereld. De Japanse overheid steunde de 

progressieven eerst diplomatiek, maar later ook militair – zij het zeer vernuftig en niet openlijk, 

zonder het land binnen te vallen – bij een poging tot staatsgreep in 1884. Deze coup mislukte echter, 

onder andere doordat de Koreaanse koningin Min beroep had gedaan op China om haar te steunen. 

Hierdoor kwam Japan lijnrecht tegenover China te staan, en beide landen kwamen in 1885 tot een 

vergelijk met de Conventie van Tianjin. Hierin werd onder andere afgesproken dat indien Japan of 

China troepen naar Koreaans grondgebied stuurde, dat zij de ander formeel zouden inlichten93. 

Een decennium later, in 1894, werd het Koreaanse establishment opnieuw geconfronteerd met een 

grote opstand, waarbij zij prompt de hulp van China inriepen. China intervenieerde ten voordele van 

de bevriende overheid, maar trok haar troepen aan een heel traag tempo terug uit Korea94. Dit was 

voor Japan de aanleiding om de oorlog te verklaren aan China, op basis van de Conventie van Tianjin 

die zij geschonden achtten. De redenen voor deze Japanse agressie waren geënt op geopolitieke 

overwegingen. Een zwak Korea was een slechte zaak voor Japan, omdat het weinig weerstand zou 

kunnen bieden tegen andere, sterkere naties. Daarnaast vreesden zij een Russische of Britse 

interventie, wat een vergroting van westerse invloed zou betekenen binnen Korea en dus binnen de 

Japanse invloedssfeer. De oorlog resulteerde in een verpletterende Japanse overwinning, en werd 

besloten met het Verdrag van Shimonoseki op 17 april 1895. Japan verkreeg herstelbetalingen en 

territoriale concessies van China en Korea – waaronder Port Arthur, een strategisch belangrijke 
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haven, en Taiwan – en Korea behoorde nu tot de Japanse invloedssfeer. Het feit dat de Chinese 

delegatie nu naar Japan moest komen, en niet omgekeerd zoals bij de Conventie van Tianjin, 

illustreerde de veranderde verhoudingen binnen de Oost Aziatische ruimte95.  

 

Kaart 1 : Japanse troepenbewegingen en veldslagen tijdens de Sino-Japanse oorlog en Japans territoriale 

aanwinsten, aangeduid in donkergrijs.
96

  

Daarnaast haalde Japan in de periode 1894-1897 een andere slag thuis, door een eerste herziening 

van de oneerlijke verdragen met het westen te bekomen. Het zou echter nog tot 1911 duren voordat 

de verdragen omgevormd waren tot overeenkomsten onder gelijken. Het sterke en succesvolle 

Japanse optreden op het internationale toneel zorgde voor een versterking van nationalistische 

sentimenten op het thuisfront. 

Kort na de Japanse overwinning in de Sino-Japanse oorlog echter, intervenieerden Frankrijk en 

Duitsland, samen met en op instigatie van Rusland, die Japan als concurrent in het Noordoost 

Aziatische gebied konden missen als kiespijn. Door de onwil van Britten en Amerikanen om haar te 

steunen bij deze Triple Intervention,stond Japan alleen tegenover drie westerse grootmachten, waar 

zij onmogelijk stand tegen kon houden. Japan was gedwongen was om haar belangrijkste aanwinsten 

                                                
95

 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 295-298. 
96

 McClain (J.P.), Japan : a modern history, p. 298. 



34 
 

af te staan. Dit zorgde uiteraard voor heel wat ontevredenheid binnen Japan zelf. De kers op de taart 

was de verwerving van Rusland van de door Japan afgestane concessies, minder dan een jaar later, 

waarbij zij de strategische haven Port Arthur verwierven, die ze als marinebasis inrichtten. Rusland 

had haar doel om een ijsvrije haven in het oosten te verwerven bereikt. Japan reageerde op twee 

manieren. Ten eerste door sterk in haar militaire capaciteiten te investeren, en dan vooral haar 

maritieme slagkracht te vergroten. Ten tweede, door diplomatiek in het offensief te gaan en actief 

op zoek te gaan naar bondgenoten97. Dankzij de significante Japanse bijdrage en haar deelname – 

samen met andere westerse imperialistische mogendheden – in de coalitie tegen de Boxeropstand 

(1898-1901) in China verwierf Japan grote internationale erkenning en prestige. Het feit dat Japan, 

hoewel ze de grootste troepenmacht en bijdrage leverde tegen de Boxers toch niet het commando 

van de interventie kreeg toonde aan dat zij nog steeds in een secundaire positie verkeerde ten 

opzichte van de westerse wereldmachten. Samen met de gedeelde vrees van Groot-Brittannië en 

Japan voor Russische expansie in het Verre Oosten, kwam in 1902 een Anglo-Japanse alliantie tot 

stand98.  

Groot-Brittannië erkende de Japanse belangen in China en Korea, en steunde Japan tegen eventuele 

Russische agressie en omgekeerd. Japan poogde eveneens met Rusland tot een vergelijk te komen, 

maar dit mislukte echter, waardoor het pad van de oorlog aan populariteit won.  

In februari 1904 brak de strijd los. De Russen waren geschokt, niet alleen omdat ze geen Japanse 

oorlogsverklaring hadden verwacht maar ook door de Japanse aanval op Port Arthur, enkele uren 

voor de eigenlijke oorlogsverklaring. Gesteund door de Britse inlichtingendiensten resulteerde de 

oorlog in een overwinning voor Japan. Beslissend, vooral door de patstelling die op het land was 

ontstaan, waren de ontwikkelingen op zee. Met de vernietiging van de Russische vloot in het oosten, 

die vastzat in Port Arthur en de vernietiging van de Baltische vloot die de wereld rond was gevaren 

om de Russische vloot in het oosten te ontzetten, bereikte Japan de maritieme superioriteit op zee 

en helde de oorlogsbalans in haar voordeel over. De oorlog werd in september 1905 beëindigd met 

het Verdrag van Portsmouth, waarbij de Amerikaanse president Theodore Roosevelt als onofficiële 

bemiddelaar functioneerde. Japan nam de concessies van Rusland in China over, en verkreeg dus 

Port Arthur en voet aan land in Mantsjoerije, terwijl de Japanse invloed in Korea door Rusland erkend 

werd. In het westen was de Japanse overwinning choquerend, aangezien een westerse mogendheid 

voor het eerst door een niet-westerse natie was verslagen. Japan werd vanaf dan erkend als een van 

de grote wereldmachten van die tijd. Het resultaat van de oorlog werd echter niet positief onthaald 

op het thuisfront. De door propaganda misleidde bevolking had meer concessies verwacht van de 

duurbetaalde oorlogsinspanning. Deze sentimenten zouden mee aan de basis liggen van de 
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ontwikkeling van het Japanse imperialisme in de 20e eeuw en haar uiteindelijke rol in de Tweede 

Wereldoorlog99. 

 

1.2.8 Conclusie  

De eerste contacten tussen Japan en de diverse westerse landen die de wereld exploreerden 

verliepen aanvankelijk zeer vreedzaam en positief voor alle betrokken partijen, ook al arriveerden zij 

ten tijde van een aanslepende burgeroorlog. Na het eerste contact in 1542 door de Portugezen vond 

er een belangrijke uitwisseling plaats, op commercieel, religieus en technologisch vlak. In de loop van 

de 16e en het begin van de 17e eeuw kwamen achtereenvolgens de Spanjaarden, Hollanders en 

Engelsen naar Japan. De drijvende kracht achter de poging tot een vreedzame co-existentie was de 

maritieme handel, die winstgevend was voor westerlingen en competitieve voordelen opleverde 

voor de strijdende Japanse facties. De westerlingen werden als een neutrale partij beschouwd. Van 

deze reputatie maakten zij gretig gebruik en zij speelden de rivaliserende facties handig tegen elkaar 

uit ten voordele van hun eigen commerciële belangen.  

Het grote belang van de christelijke religie voor de westerlingen en de missioneringdrang was 

aanvankelijk geen probleem, vanwege een gedoogbeleid ten opzichte van het christendom, met als 

doel de aanvoer van westers wapentuig niet te hinderen. Op termijn bleek het echter dodelijk te zijn 

voor de goede relatie tussen westerlingen en Japan. Het is opmerkelijk dat het christendom een 

bepalende factor was voor de implementatie van sakoku, hoofdzakelijk ingegeven door de nauwe 

band tussen leger en religieuze agenten – althans zo gepercipieerd door de Japanners en niet geheel 

ongegrond. Zij gingen aanvankelijk zeer voorzichtig tewerk, teneinde geen van de westerse machten 

te provoceren, en trachtten de maritieme handel van religie te scheiden, met weinig succes. Dit 

verklaart de voorkeur voor een harde vervolging van het christendom op Japans grondgebied, na het 

definitieve verbod van de godsdienst in 1614 door Tokugawa Ieyasu, wanneer de westerlingen als 

een bedreiging voor de pas gecreëerde interne stabiliteit en eenheid werden beschouwd.  

De redenen voor de diplomatieke afsluiting van het land zijn divers, maar de politieke redenen 

wegen het zwaarste door. De continue angst voor een binnenlandse opstand en destabilisatie leidde 

tot een voorzichtige consolidatiepolitiek, na de vereniging van het land door Hideyoshi Toyotomi en 

Tokugawa Ieyasu. Toen alle binnenlandse dreigingen onder controle waren gebracht, 

concentreerden zij zich op de dreiging die de westerlingen en het christendom bleken te vormen 

voor deze pas bekomen interne vrede. De relatie tussen de verschillende westerse landen en Japan 

was nauw verbonden met het lot van het christendom in Japan. Achtereenvolgens werden de 
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Spanjaarden en Portugezen verbannen na een incident waarbij de godsdienst een centrale rol 

speelde. Daarnaast heerste er ook de angst van een coalitie tussen een binnenlandse rivaal en een 

buitenlandse mogendheid. Deze combinatie van factoren leidde tot een uitbouw van een 

isolatiepolitiek die erop gericht was de verworvenheden van het nieuwe establishment te 

beschermen. Vanaf 1641 werd het contact met het buitenland gereduceerd tot enkele plaatsen, 

waar Koreanen, Chinezen en Hollanders, als enige westerlingen, handel konden drijven. Economisch 

en cultureel gezien was Japan capabel om op eigen benen te staan en grotendeels in haar eigen 

noden te voorzien.  

Sakoku was echter tegen de westerse bemoeizucht gericht, en niet tegen relaties met het buitenland 

in het algemeen. Hoewel er door de Imjin-oorlog een verstoring van de diplomatieke relaties 

plaatsvond tussen China en Japan, die pas in de tweede helft van de 19e eeuw zou worden hersteld, 

ging buitenlandse handel gewoon door, binnen de bepalingen van het tribuutsysteem. Het 

tribuutsysteem bepaalde de onderlinge verhoudingen tussen Oost Aziatische rijken, en hoewel Japan 

zich eigenlijk in de periferie van dit systeem bevond, traden zij niet buiten de bepalingen van het 

systeem.  

Naar het einde van de 17e en het begin van de 18e eeuw toe, probeerde men het verlies van 

edelmetalen uit de eigen economie door de negatieve handelsbalans tegen te gaan door 

handelsrestricties op te leggen. Deze maatregelen hadden slechts een beperkt effect, maar 

uiteindelijk zou het gewenste resultaat door een geheel andere reden bereikt worden. De Japanse 

economie ontwikkelde zich steeds meer tot een autarkisch geheel, waardoor de buitenlandse handel 

in de 2e helft van de 18e eeuw sterk achteruitgegaan was. De uiteindelijke economische isolatie 

groeide grotendeels organisch uit de interne economische ontwikkelingen. 

Het zou tot 1854 duren tot Amerikaanse schepen erin slaagden het Japanse establishment te 

dwingen om diplomatieke relaties met buitenlandse mogendheden aan te gaan, en zo de eerste 

stappen te zetten voor de opening van het land voor westerse handelaars, wat uiteindelijk in 1858 

een feit zou zijn. Geconfronteerd met haar eigen zwakte ten opzichte van de buitenlandse 

grootmachten had Japan weinig keuze dan tegemoet te komen aan de buitenlandse eisen. Indien zij 

zich niet zo had opgesteld, was de kans op een oorlog met een westerse staat reëel geweest, en de 

uitkomst van zo’n conflict had ongetwijfeld dat van de Opium Oorlogen geëvenaard. Hoewel er grote 

interne verdeeldheid heerste rond dit vraagstuk – en velen bereid waren ten strijde te trekken om 

sakoku te verdedigen – zorgden enkele ambtenaren van het shogunaat, gedwongen om naar hun 

eigen inzichten te handelen door gebrek aan een nationale consensus, dat een oorlog werd 

afgewend en kaikoku een feit werd.  

Kort na kaikoku kwam er een einde aan het meer dan 250 jaar durende bewind van de Tokugawa 
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familie als shōguns van Japan, door een combinatie van omstandigheden – binnenlandse 

tegenstanders kwamen in opstand, met buitenlandse steun – die zij door middel van sakoku 

honderden jaren daarvoor met succes wisten te neutraliseren. Dit toont meteen de effectiviteit van 

deze beleidsmaatregel empirisch aan.  

De komst van Commodore Matthew C. Perry en de gevolgen van zijn komst op de binnenlandse 

politieke situatie, zorgden voor tientallen jaren van bloedige onrust binnen Japan, en droeg bij tot de 

Meiji restauratie die in 1868 een voldongen feit was. De gedwongen interactie met het westen 

zorgde voor het ontstaan van een van de meest hallucinante processen in de wereldgeschiedenis. 

Teneinde niet gereduceerd te worden tot een westerse vazalstaat bouwden de Meiji oligarchen 

Japan om van een feodaal keizerrijk tot een moderne natiestaat. Daarnaast streefden zij ook interne 

welvaart en vrede na, een herziening van de ongelijke verdragen met het westen en een plaats in de 

rangen van westerse grootmachten. De snelheid waarmee dit gebeurde was ongezien. Op enkele 

decennia tijd werd Japan op economisch, politiek, institutioneel, maatschappelijk en sociaal vlak 

verregaand hervormd. Het leger werd gemoderniseerd, er kwam een grondwet, de economie werd 

geïndustrialiseerd, …  

Westerse invloed lag niet alleen aan de basis van dit proces, maar had wel een alomtegenwoordige 

invloed op de aard van de hervormingen. Op uitnodiging van de nieuwe Japanse regering kwamen 

westerlingen naar het land om in de hervormingen te assisteren.  

Imperialistische neigingen waren noodzakelijk om als natie bij de top van de internationale orde te 

geraken. Zowel het internationale prestige dat kolonies leverde, als de noodzakelijke economische 

impulsen – hoofdzakelijk in de vorm van grondstoffenleveringen en buitenlandse afzetmarkten voor 

de afgewerkte producten van het thuisland – maakte dat een imperialistische koers onontbeerlijk 

was in het Japanse streven naar internationale erkenning van en gelijkheid met de westerse 

grootmachten. Het Japanse imperialisme was in se defensief, aangezien het gericht was tegen enige 

westerse invloed binnen de Japanse invloedssfeer. Belangrijk hierbij was Korea, dat geografisch 

gezien het dichtste bij Japan lag. Toen er zich in de jaren ’80 van de 19e eeuw een politieke crisis, 

gepaard met een opstand, voordeed in Korea, greep Japan dan ook in. De hele episode was echter 

een mislukking, en om een conflict met China te vermijden kwamen beide landen tot een 

overeenkomst. Toen 10 jaar later Korea opnieuw met een opstand geconfronteerd werd, en de 

Chinese assistentie de bepalingen van de Sino-Japanse overeenkomst schond, verklaarde Japan de 

oorlog aan China. De Sino-Japanse oorlog van 1894-1895 werd met een totale Japanse overwinning 

beslecht. Toen Rusland, Frankrijk en Duitsland echter ingrepen in de nasleep van de oorlog – beter 

bekend als de Triple Intervention – verloor Japan nagenoeg al haar oorlogswinsten, tot groot 

ongenoegen van de bevolking. Kort daarna pikte Rusland de door Japan verzaakte concessies in. Deze 



38 
 

interventie maakte duidelijk dat Japan op het internationale toneel nog steeds niet als een 

grootmacht werd gepercipieerd.  

In het daaropvolgende decennium slaagde Japan erin om een Anglo-Japanse Alliantie, hoofdzakelijk 

gericht tegen Rusland, tot stand te brengen en werden de capaciteiten van de Japanse strijdkrachten 

sterk uitgebreid. Toen pogingen om met diplomatieke middelen tot een vergelijk te komen met de 

Russen mislukten, brak in 1904 de door Japan geïnitieerde Japans-Russische oorlog uit. Deze duurde 

tot 1905 en eindigde met een Japanse overwinning. Het belangrijkste effect van dit conflict was dat 

Japan haar plaats als wereldmacht had verdiend, en aldus erkend en gerespecteerd werd door de 

andere grootmachten. Toen in 1911 – na verschillende herzieningen in de voorgaande twee decennia 

– de laatste van de ongelijke verdragen ongedaan werden gemaakt, waren alle vooropgestelde 

doelstellingen van de in 1868 aan de macht gekomen Meiji oligarchen bereikt en was Japan de enige 

Aziatische grootmacht binnen een selecte groep van westerse naties. 

Het is duidelijk dat kort na de aankomst van de eerste westerlingen in Japan, er een belangrijke 

uitwisseling plaatsvond die de Japanse historische ontwikkelingen sterk beïnvloedde. Sakoku was de 

Japanse reactie op de westerse expansie in het oosten, terwijl het einde ervan ingegeven werd door 

nieuwe westerse interventies binnen de Japanse archipel. Er is een duidelijke evolutie te bemerken in 

de redenering achter belangrijke beslissingen die de relatie met het westen beslaan. In de 16e en 17e 

eeuw blijft de westerse invloed beperkt, maar in de 19e en 20e eeuw is de relatie met het westen en 

haar invloed op Japan bepalend voor verschillende uiterst belangrijke beleidsmaatregelen. Zo 

speelden interne aangelegenheden nog de hoofdrol bij de beslissingen die naar sakoku leidden, 

terwijl kaikoku veel meer door externe factoren werd bepaald. De economische, maatschappelijke, 

politieke, institutionele en sociale omwenteling die in de tweede helft van de 19e eeuw volgt kent 

ook een zeer sterke westerse invloed, en werd hoofdzakelijk ondernomen om een tegengewicht op 

te werpen tegen de expanderende westerse hegemonie.  

 

1.3 – Begrippen en methodologische concepten 

1.3.1 Interculturele beeldvorming  

Het begrip beeldvorming wordt door de gemiddelde woordenboek van de Nederlandse taal als volgt 

gedefinieerd. Het ontstaan van een opvatting over personen, zaken, feiten en dergelijke. Deze 

definitie zegt ons zeer weinig, en laat de manier waarop een beeld ontstaat in het ongewisse. 

Onderstaande definitie van Gordon Allport – die in deze scriptie van toepassing is – geeft beter weer 

waar een beeld en beeldvorming allemaal betrekking op heeft. 
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Beelden zijn, zoals alle verschijnselen van waarneming en geheugen, een mengsel van feiten en 

vooraf gehanteerde referentie- en waardekaders. Het zijn belangrijke studie-objecten want de 

mensen handelen ernaar
100

. 

Belangrijk hier is de referentie naar de invloed die beelden hebben op de concrete handelingen van 

mensen, alsook de verwijzing naar de invloed van vooraf bepaalde factoren bij de bepaling van een 

beeld.  

Zo zou het beeld dat de Russen van Japan hadden, voorafgaand aan de Russo-Japanse oorlog van 

1904-1905, een beslissende rol gespeeld hebben in hun beslissingen. Het beeld dat zij  van Japan 

hadden was vrij denigrerend. Het was een land van bloemen en poppen, bevolkt door kleine, 

breekbare, onnatuurlijke, niet-serieuze apen die wel in staat waren om dingen te imiteren maar niet 

om ze zelf te creëren of in gang te zetten. Mogelijk had deze kloof tussen beeld en realiteit, althans 

volgens Setsuko Ono, een invloed op het verloop van de Russo-Japanse oorlog. Rusland had de 

oorlogsverklaring niet verwacht, en onderschatte naar alle waarschijnlijkheid de Japanse capaciteiten 

omdat het beeld dat zij van Japan hadden niet correspondeerde met de realiteit101. 

Culturele en sociale referentie- en waardekaders spelen een enorm grote rol bij interculturele 

beeldvorming. Sociale en culturele groepen hebben de neiging om min of meer uniforme beelden  – 

bijvoorbeeld van andere volkeren – te ontwikkelen doordat de individuele leden van de groep 

beroep doen op een gemeenschappelijk referentiekader, en op die manier een gelijkaardige beeld 

ontwikkelen van het onderwerp van beeldvorming. De affectieve en cognitieve component102 van 

beeldvorming wordt door de leden van eenzelfde groep op een gelijkaardige manier ingevuld103.  

Daarnaast is er een significant verschil tussen de informatie die men verwerft en heeft – en de 

gevolgen van die informatie voor de beeldvorming – en het verwachtingspatroon dat door de eigen 

culturele achtergrond en vaak onbewuste vooringenomenheid word bepaald104. Het eigen culturele 

verwachtingspatroon bepaalt immers de houding die men aanneemt ten opzichte van vreemdelingen 

en buitenlanders, en creëert zowel positieve als negatieve vooroordelen en stereotiepen over “de 

andere”, en  construeert op basis hiervan een vervormd beeld van de realiteit. Het wordt bepaald 
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door karakteristieken van familie, groep, stam, volk en ras. Dit beeld is echter een realiteit, doordat 

het de handelingen en ideeën van mensen stuurt en beïnvloed105.  

Such an image rules our opinion of others and controls our behaviour towards them.
106

 

Ook de rol van individuele auteurs mag niet onderschat worden in de creatie van een algemeen 

beeld van “de andere”.  

The image of a nation may be at first the fruit of the imagination of an individual. Then little by little, 

it comes to be generally accepted like the fantastic animals of the Middle Ages. Thus the image lives 

in myths and legends. Gradually, the people begin to wonder whether such fabulous things actually 

exist or occur. It suffices then, that a person who has travelled a little further than the others, brings 

back some data. If the data tends to confirm it, the dream becomes a reality, the fancy receives 

credence
107

.  

Schrijvers, media en politici namen nieuwe informatie op in hun werk en hun beeld, maar beseften 

niet dat de informatie reeds door de auteur van hun bron vervormd was. Het gecreëerde beeld 

werdop deze manier realiteit, maar wel een subjectieve realiteit108. 

The newspapers take up this new material on Japan. The politicians and the military people speak 

with seeming authority on Japan; but this authority is a mixture of literary sources and reports written 

by those who are already influenced by Loti or Hearn
109

. 

Het gegeven beeld dat men van een land of natie heeft wordt echter niet enkel bepaald door 

contemporaine factoren. Beelden veranderen en verschuiven over de tijd, maar de oude beelden 

verdwijnen nooit helemaal. De basiscomponenten waaruit elk beeld is opgebouwd blijven invloedrijk, 

waardoor een beeld van een ander land altijd interne contradicties in zich meedraagt door de 

aanwezigheid van basiscomponenten van zowel positieve als negatieve beelden110.   

…, in most cases, the image of a given nation will include a compound layering of different, 

contradictory counter-images, with (in any given textual expression) some aspects activated and 

dominant, but the remaining counterparts all latently, tacitly, subliminally present. 
111
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Ook de relatie tussen twee landen of gebieden, vooral op politiek en economisch vlak, speelt een 

grote rol bij de creatie van een bepaald beeld, of de evolutie ervan112. Afhankelijk van de positieve of 

negatieve relatie die men met een land onderhoudt, kan dit de appreciatie – gemaakt op basis van 

waardeoordelen vanuit het eigen waardesysteem – van dat land en haar cultuur sterk beïnvloeden 

en zo ook een verschuiving in beeldvorming teweeg brengen113.  

Aangezien het onderwerp van deze scriptie de beeldvorming van een natie door persagentschappen 

uit cultureel verschillend gebied beslaat, staat interculturele beeldvorming centraal. Zowel 

etnocentrisme als exotisme zijn twee structurele elementen van interculturele beeldvorming.  

Bij etnocentrisme past men de eigen als geldig beschouwde samenlevingsnormen en maatstaven toe 

op andere samenlevingen.  

… this view of things in which one’s own Group is the center of everything, and all others are scaled 

and rated with reference to it.
114

 

Concreet is er een gebrek aan cultureel relativisme, aangezien men zichzelf en de eigen cultuur als 

normaal beschouwt, de maatstaf waarmee men “de andere” vergelijkt. Men negeert dus als het 

ware de sociale regels en waarden van “de andere”. Dit proces is uiterst belangrijk bij de constructie 

van de eigen groepsidentiteit, omdat men zichzelf als groep kan profileren door zich af te zetten van 

“de andere” op basis van gemeenschappelijke waardeoordelen115.  

Dit gaat hand in hand met exotisme, waarmee men de andere culturen en volkeren reduceert tot de 

elementen die als vreemd gepercipieerd worden, net door de toepassing van etnocentrisme. Door 

deze focus op het ongebruikelijke en vreemde ontstaat er een onevenwichtige distributie van 

“normaalheid” in het beeld van “de andere”. Het beeld van de eigen cultuur en de eigen samenleving 

situeert zich – merkwaardig genoeg is dit bij elke cultuur of samenleving zo – tussen de extremen die 

men in andere culturen of maatschappijen herkent. Dit gematigde beeld van zichzelf wordt 

gereflecteerd in de beoordeling van de elementen van andere culturen en maatschappijen116.   

Daarnaast is men in staat door de constructie van een veelal fictief beeld de culturele verschillen 

tussen de eigen cultuur en maatschappij en “de andere” te verklaren.  
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Generally, imaginated discourse [a] singles out a nation from the rest of humanity as being somehow 

different or ‘typical’, and [b] articulates or suggests a moral, collective-psychological motivation for 

given social or national features
117

. 

Interactie tussen verschillende culturen is altijd vanuit een etnocentrisch standpunt gebeurd en ook 

zo beschreven. Het onderscheid tussen “wij” en “de anderen” werd dus gemaakt door de verschillen 

met de eigen, aanvaarde, cultuur te beschrijven en beoordelen vanuit het eigen waardesysteem118. 

Zo’n dichotomie in het denken is een courant bij beeldvorming. Er is veelal enkel zwart of wit, geen 

grijs. Ofwel heeft het volk, land of de cultuur in kwestie een bepaald element gemeen, ofwel niet119. 

Uitspraken en beelden over buitenlanders zijn bijna altijd een uiting van een persoonlijke mening, die 

niet door feiten of zelden door ervaringen gefundeerd is, maar eerder gebaseerd is op vooroordelen. 

Die vooroordelen zijn niets meer dan stereotiepe opinies die teruggaan op algemene culturele 

denkkaders. Het beeld van de ander kent hierdoor een grote relativiteit, door de mate waarin het 

bepaald word door de culturele en maatschappelijke context waarin men zich bevind en is eerder 

een beleving van de eigen identiteit dan een ervaring met “de andere”. Wanneer de functie van het 

gecreëerde beeld verdwijnt, zal het specifieke gevormde beeld eveneens verdwijnen. De hoofdreden 

voor de creatie van beelden van “de andere” is relatief eenvoudig. Het is een uitvloeisel van de drang 

om de waarneembare wereld te ordenen, en zo helderheid te scheppen in het onbekende120. 

Ook volgens Edward Saïd, auteur van het bekende werk Orientalism, is beeldvorming getekend door 

de dichotomie “wij versus de anderen”, specifiek dan de beeldvorming van het westen over het 

oosten. Hij gaat zelfs zo ver om te stellen dat de ”Europese identiteit” het resultaat is van het zich 

bewust afkeren van het oosten, en dat het beeld van het oosten dat bestaat in het westen, en dat 

het oosten van zichzelf heeft, geconstrueerd is binnen de westerse menswetenschappen. 

Oriëntalisme is “… that collective attitude, culture-specific discourse and political template with which 

the West confronts and constructs the East.”
121 Hierbij ontwikkelde het westen een uitgesproken 

superioriteitsgevoel ten opzichte van de rest van de wereld, en maakt eurocentrisme en uiteraard 
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etnocentrisme de dienst uit. De elementen waarvan het westen zich afkeert zeggen volgens Saïd 

meer over het westen zelf122.  

… and Edward Said (Orientalism, 1978) began to address the imposition of reputations and 

stereotypes as part of a colonial power imbalance between hegemon and subaltern
123

. 

Said’s werk is een kritiek op het vroegere en huidige Europese en Amerikaanse discours en houding 

ten opzichte van het Nabije- en Midden-Oosten. De Orient is een mentale constructie van het westen, 

waarbij het zelfbeeld opgewaardeerd wordt ten koste van een negatief beeld over “de andere”, in dit 

geval het oosten. De creatie van dit beeld werd gedreven door de politieke hegemonie van Amerika, 

Frankrijk en Groot-Brittannië op basis van etnocentrisme. De functie van het oriëntalistische discours 

van het westen, volgens Said, is “to formulate, maintain and spread the hegemony of the West in the 

East.”
124

 

Persoonlijk ga ik niet akkoord met Saïds werk, omdat hij de volkeren, landen en culturen van het 

oosten geen agens toekent en weergeeft als willoze speelballen van de westerse imperialistische 

naties. Hoewel het westen ongetwijfeld een invloed zal gespeeld hebben in de creatie van de eigen 

nationale beelden, en de manier waarop men zichzelf percipieert, kan ik niet zomaar aannemen dat 

de lokale bevolking en culturele elementen geen enkele rol zouden gespeeld hebben in de creatie 

van het beeld dat het oosten van zichzelf heeft.  

Desalniettemin is er enige waarheid te vinden in zijn werk. De distinctie west – oost heeft inderdaad 

een uitgesproken invloed gehad op de eigen beeldvorming en de beeldvorming van het oosten. De 

oorsprong hiervan is te vinden in de Klassieke Oudheid, bij de Grieken. Er werd toen een bewust 

onderscheid gemaakt tussen Grieken en Aziaten, waarmee de Perzen en de aan hen ondergeschikte 

volkeren werden bedoeld. Hoewel dit niet zo vreemd was, aangezien de Grieken de wereld indeelden 

in Grieken en barbaroi , of barbaren, was het het aartsvijandschap tussen Grieken en “Aziaten” dat 

zorgde voor een consequente devaluatie van het beeld van Azië binnen de Griekse wereld. Azië werd 

gekenmerkt door despotisme en barbaars vertoon125.  

Dat is althans de opvatting van de Perzen, die beweren dat het eerder zo is dat Azië is aangevallen 

dan dat zij tegen Europa zijn opgetrokken. ‘Kijk’, zeggen ze, ‘het ontvoeren van vrouwen is natuurlijk 

niet te billijken, maar het is reuzestom om daar zo’n heibel over te maken en om wraak te roepen. Als 

je verstandig bent, laat je de zaak rusten, want geen vrouw wordt tegen haar wil meegenomen, of 

wel soms? Het zal ons, Aziaten, een zorg zijn als er vrouwen worden geschaakt, maar de Grieken 

moesten zonodig vanwege een Spartaanse een heel leger op de been brengen om daarmee naar Azië 
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te gaan en de macht van Priamos te breken.’ De eeuwige haat tussen Aziaten en Grieken is in hun 

ogen toen ontstaan. Voor de goede orde : de Perzen beschouwen Azië en alle volkeren van dat 

werelddeel als hun eigendom, terwijl de bewoners van Europa en alle Griekse staten naar hun mening 

daar niets te zoeken hebben.
126

 

Via de geschriften van onder andere Aristoteles (384-322 VC) en Herodotus (485-425/420 VC) werd 

dit negatief beeld verspreid in de wereld van de Antieken. Bijna werd het oosten met het westen als 

het ware herenigd of verenigd door de veroveringen van Alexander de Grote, maar door zijn korte 

leven slaagde hij hier niet in. De Romeinse opsplitsing van hun rijk in een oosters en een westers deel 

zorgde voor een definitief onderscheid.  

Dit beeld leefde voort en werd zelfs versterkt in Middeleeuws Christelijk Europa, door de conflicten 

met de Islamitische volkeren van het Midden-Oosten en samen met de herontdekking van Aristoteles 

tijdens de hoge en late Middeleeuwen ontstond er een consequent negatief beeld van Azië dat op 

een eeuwenoude traditie was gestoeld. Er werd een onderscheid gemaakt tussen christenen, terwijl 

alle anderen als heidenen werden gelabeld – in navolging van de Grieken en hun indeling van de 

wereld in Grieken en niet-Grieken of barbaren. Hoewel er uit Jezuïtische hoek in China en van diverse 

reizigers, handelaars en ambtenaren in India positievere en realistischere beelden werden 

opgeworpen, hadden zij geen impact op het algemeen heersende beeld van het oosten, dat zelfs tot 

op de dag van vandaag nog steeds op vele vlakken van kracht is.  

Deze ongefundeerde, negatieve beeldvorming kwam in allerlei literaire en wetenschappelijke werken 

prominent op de voorgrond. Montesqieu (1689-1755) zette de aangeboren vrijheidsdrang van 

westerlingen tegenover de inherente dienstbaarheid van oosterlingen, in navolging van Aristoteles 

die in zijn werk Politika Aziaten onderdanigheid toeschreef. In economische termen was Azië volgens 

hem, en ook Karl Marx (1818-1883), statisch en niet innovatief, in tegenstelling tot het westen. Zij 

vonden hiervoor bevestiging in het westerse economische succes. Deze snelle economische groei 

was echter een recent fenomeen, maar zorgde ervoor dat het leek alsof de rest van de wereld niet 

vooruitging.  

Ook het werk van Johann Gottfried Herder (1744-1803), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) 

en Max Weber (1864-1920) propageert het courante negatieve beeld van Azië, waarbij hun 

standpunten gekenmerkt worden door een sterke etnocentrische inslag, die bij Herder zelfs tot 

racistische verklaringen leidde voor de gepercipieerde achterstand van China. Vanuit etnocentrisch 

standpunt, dat vooral in de 19e eeuw prominent op de voorgrond treedt, is de opkomst van het 

westen te danken aan een aantal intrinsieke kenmerken (een bepaalde vorm van rationaliteit, 

ondernemingsvaardigheden, …) die onderdeel uitmaken van het westerse maatschappelijke erfgoed. 

                                                
126

 Herodotos, Van Dolen (H.L.) ed., Historiën : Het verslag van mijn onderzoek. Amsterdam, Uitgeverij SUN, 

2007, p. 46. 



45 
 

Hiermee bouwden ze voort op de verklaringen voor succes van Grieken en Romeinen, en eigentijdse 

observaties die echter niet in historisch perspectief werden geplaatst. Deze trend zette zich verder in 

20e eeuwse publicaties en verklaringsmodellen. Complexe vraagstukken zoals bijvoorbeeld waarom 

Japan als enige Aziatische land erin slaagde zich te industrialiseren en het westen bij te benen of 

waarom er zo’n groot kloof in levensstandaard bestaat tussen Europa en Azië, worden beantwoord 

door elementen die inherent aanwezig zijn in de maatschappijen die onderzocht worden127.  

 

1.3.2 Imagologie 

 

Imagologie is het analyseren van beeldvorming van volkeren, naties en culturen aan de hand van 

literaire culturele representaties.  

… to study scientifically the origin and function of the images of a foreign nation (or one’s own).
128

 

Om zowel het beeld van de auteur van de beschreven maatschappij, als het zelfbeeld van de eigen 

maatschappij of cultuur van de auteur bloot te leggen is het noodzakelijk om zijn literaire producten 

op twee manieren te onderzoeken. Ten eerste, de effectieve betekenis van zijn woorden analyseren, 

m.a.w., de tekst lezen en interpreteren zoals de auteur bedoelde. Ten tweede, het discours van de 

auteur analyseren door achterliggende betekenissen te zoeken aan de hand van kwalitatief en 

interpretatief onderzoek van zijn of haar tekstueel product. Wat benadrukt de auteur in de tekst, wat 

laat hij bewust weg. Zijn er eventueel dubbele of verholen betekenissen in de tekst te vinden129. Dit 

kunnen we onderzoeken aan de hand van de taalkundige pragmatiek. Taalkundige pragmatiek is de 

studie van taal binnen haar psychologische, sociale en culturele context. Taal wordt hierbij 

beschouwd als een veranderlijk en adaptief gegeven, waarbij de gebruiksvormen in eerste instantie 

worden onderzocht. Dit impliceert dat taalgebruik samen hangt met culturele, sociale en 

maatschappelijke factoren, die een invloed kunnen uitoefenen op het taalgebruik zelf. Tevens is het 

interpretatieproces van feiten, die men bijvoorbeeld beschrijft of tracht te verklaren, bepaald door 

de sociale structuur, culturele premissen en individuele kenmerken van de auteur. De betekenis of 

verklaring die hij of zij aan bepaalde feiten toekent is dus niet objectief of universeel, maar 

gedetermineerd door een onderliggende ideologie of mentaliteit die bij de auteur aanwezig is. Door 

de tekst te bestuderen, kunnen we deels deze ideologie of mentaliteit ontwaren130. 
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Het is duidelijk dat historische kennis van het onderwerp van de tekst hier noodzakelijk is om de 

tekst correct te kunnen analyseren131. Men bedoelt nooit enkel maar datgene dat men schrijft of zegt. 

Vaak worden zaken geïmpliceerd in een tekst, die een beroep doen op sociale of culturele kennis, die 

door het doelpubliek gekend is. Deze groeps- of macrokennis is tijdsgebonden132. Het onderwerp, in 

mijn geval de interactie tussen westerlingen – en dan vooral Britten en Amerikanen – en Japan, 

binnen een historische context plaatsen is dan ook onontbeerlijk om in staat te zijn om de bronnen 

op correcte wijze te interpreteren. Zij staan namelijk niet los van historische gebeurtenissen, maar 

zijn er een rechtstreeks product van133.  

Mijn bronnen – krantenartikels uit de tweede helft van de 19e eeuw en begin 20e eeuw – bevatten, 

ongeacht de objectiviteitclaim van de toenmalige auteurs, een groot gehalte aan subjectiviteit. Door 

de aanwezige subjectiviteit en ook de literaire kwaliteiten van deze bronnen – grotendeels te danken 

aan de ideologische gekleurdheid van 19e eeuwse kranten, waarover verder meer – is het mogelijk 

om er imagologie op toe te passen. Indien mijn bronnen compleet objectief zouden zijn, zou dit 

onmogelijk worden, aangezien de subjectiviteit van de bron het vertrekpunt is van de hele 

imagologische methodologie134. 

Imagologists have to start from the subjectivity of images and must try to analyze their motivation 

and function by concentrating on this very subjectivity.
135

 

Men moet zich dus niet enkel bewust zijn van de subjectiviteit van de bronnen, maar deze 

subjectiviteit ook gebruiken als element in de analyse van de bron136. 

In literaire bronnen worden nationale stereotypen het beste geformuleerd en verspreid. De 

wetenschappelijke restricties zijn er niet, terwijl de verspreiding van literaire werken vaak groter is 

dan die van wetenschappelijke, en zij vaak vele decennia of soms eeuwenlang als belangrijke werken 

worden beschouwd en gelezen – hoewel dit laatste niet van toepassing is op krantenartikels. In die 

zin zijn literaire werken een goede bron om evoluties van beelden op lange termijn te ontwaren. 

Door de regelmaat waarmee kranten worden uitgegeven, en door hun specifieke ideologische 

gekleurdheid lenen zij zich hier uitstekend toe, aangezien de evolutie van een beeld kan worden 

opgevolgd via hetzelfde medium en in dezelfde vorm. 

Beelden worden in hoofdzaak geconstrueerd door propagatie van bepaalde nationale kenmerken in 
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teksten. Intertekstualiteit is hier de motor van de bestendiging – door continue herhaling – en 

voortzetting van bepaalde stereotype kenmerken van een land of volk, niet de empirische realiteit137. 

It is the aim of Imagology to describe the origin, process and function of national prejudices and 

stereotypes, to bring them to the surface, analyse them and make people rationally aware of them.
138

 

Mijn doel zal zijn om die nationale stereotypen te identificeren aan de hand van bronnen en 

literatuur en op die manier de evolutie van het Angelsaksische beeld van Japan doorheen de tweede 

helft van de 19e eeuw in de populaire gedrukte media van de Angelsaksische wereld op te volgen. 

Het is niet mijn bedoeling dit beeld of de nationale stereotypen te verifiëren of falsifiëren, maar ze 

enkel te onderzoeken over de tijd als tekstuele strategie en discours, om zo het beeld en discours te 

kunnen begrijpen139. 

 

1.3.3 Evoluties binnen westerse beeldvorming 

 

Mijn studieobjecten, namelijk de Angelsaksische wereld en Japan, kan ik binnen twee grotere 

entiteiten onderbrengen – namelijk het westen en Azië als “de andere” – als ik de specifieke 

elementen van de westerse perceptievorming van Azië nader wil onderzoeken. De basis van die 

perceptievorming lag verder in het verleden dan ik dacht. Mijn eerste idee was dat de oorsprong 

hiervan bij het begin van de Europese expansie lag, in de 15e en 16e eeuw, maar zoals hierboven is 

aangetoond ligt de algemene basis van een westers beeld van Azië veel verder terug in de tijd. Het is 

pas vanaf de periode van de Europese expansie dat het westen intense contacten met Oost 

Aziatische landen ontwikkelt en op basis daarvan beelden van die landen vormt.  

Hoewel er in die periode reeds ongelooflijk grote onrechtvaardigheden en wreedheden werden 

begaan – vooral dan in de Nieuwe Wereld – heerste er toch een ander klimaat bij de perceptie van 

“de andere” in vergelijking met de 19e eeuw. Van cultureel relativisme was er nog absoluut geen 

sprake, en het westerse superioriteitsgevoel was zeer zeker actief bij de beeldvorming van “de 

andere”. Zo zagen de Spanjaarden en Engelsen het als hun taak om de volkeren van de Nieuwe 

Wereld tot het christendom te bekeren en hen te beschaven. Maar toch bestond er een soort 

medemenselijkheid voor de meeste volkeren. Andere volkeren werden niet ontmenselijkt en er was 

een zekere openheid ten opzichte van “de andere”, hoewel dit niet betekent dat er geen 

etnocentrische kritiek geuit werd op andere culturen of de exotische aspecten niet werden 
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benadrukt140.  

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de hevige, sterk religieus getinte, discussie bij de Spanjaarden rond het 

statuut van de lokale bevolking in de Nieuwe Wereld. Deze volkeren waren antipoden – mensen die 

zonder dat het hun eigen schuld was nog niet in aanraking waren gekomen met het evangelie en het 

ware woord van God – en men wist niet goed hoe men zich ten opzichte van deze volkeren moest 

positioneren. De discussie concentreerde zich vooral op het al dan niet voorkomen van een ziel in 

deze mensen. Uiteindelijk werd er besloten dat zij inderdaad een ziel hadden, en werden zij tot 

onderdanen van de vorst gebombardeerd, wat hen – althans op papier – een aantal rechten 

verschafte141.  

De medemenselijkheid die westerlingen in de 15e en 16e eeuw aan de dag legden, samen met een 

meer open standpunt ten opzichte van andere volkeren en culturen staat in schril contrast met hun 

houding ten opzichte van niet-westerlingen in de 19e eeuw. In de loop van de 17e en 18e eeuw was er 

namelijk een verschuiving in de grondhouding ten opzichte van “de andere” van medemenselijkheid 

naar een etnocentrisch racisme, dat haar hoogtepunt kende in de hoogdagen van het economische 

kolonialisme van de 19e eeuw142. De koloniale dominantie door Europa van grote delen van de 

wereld werd als een bewijs beschouwd dat Europa het hoogtepunt was van de menselijke 

beschaving143. 

… profound conviction that civilization found its highest expression in the modern West.
144

 

Hoewel er ook verschillende denkers waren die deze visie in twijfel trokken, bevonden zij zich aan de 

periferie van het denken van de 19e eeuw en hadden hun ideeën slechts een beperkte invloed. 

Herder bijvoorbeeld erkende de gelijkwaardigheid van niet-Europese maatschappijen145. 

In de 19
e
 eeuw is die houding van onbevangen interesse volledig verdwenen. De Arabier, de Aziaat en 

de Afrikaan worden vanaf nu exotisch voorgesteld, en de herontdekking van Afrika in het 

expressionisme en het kubisme benadrukte ten volle het ‘andere’, en vooral ook het primitieve van de 

mensen van andere culturen
146

. 
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Deze racistische houding was wijd verspreid en was onderdeel van de geestestoestand van de 

gemiddelde westerling en werd verwetenschappelijkt in antropologische theorieën147. Niet-

westerlingen werden als minderwaardige mensen voorgesteld – als wilden of zelfs als dierlijk in 

plaats van menselijk – die ongeconditioneerd waren door de regels van de zedelijkheid.  

Westerlingen waren de enige logisch denkende mensen, terwijl andere volkeren zich in een primitief, 

prelogisch stadium bevonden. Enkel in de westerse beschaving kwam de combinatie van het juiste 

geloof, wetenschap en techniek tot volle ontplooiing. De onderwerping van andere, als 

minderwaardig gepercipieerde volkeren, was dan ook vanzelfsprekend en werd voorgesteld als een 

soort redding148.  

Er overheerst een duidelijk superioriteitsgevoel op alle mogelijke vlakken en men bekritiseerde de 

“achterlijke” niet-westerse volkeren. Dit superioriteitsgevoel, dat bestendigd en versterkt werd door 

de militaire en economische hegemonie van het westen, leidde tot een agressieve vastberadenheid 

om de westerse beschaving te verspreiden en de wereld te civiliseren – ook wel bekend onder de 

term white man’s burden, uit het bekende gedicht van de Engelse poëet Rudyard Kipling, geschreven 

in 1899, naar aanleiding van de overname van de Filippijnen, voorheen in Spaanse handen, door de 

Amerikanen149. De opkomst van de comparatieve evolutionaire antropologie had in de 19e eeuw 

immers tot de verspreiding van het idee geleid dat niet-moderne volkeren primitieven waren die de 

helpende, opvoedende hulp van de moderne westerse naties nodig hadden. Dit was een logisch 

gevolg van de Antropologische ideeën van de Verlichting, die stelden dat het hoogtepunt van 

beschaving de Europese was, en de andere barbaarse volkeren onder de superieure Europese 

volkeren stonden150. Onderstaand citaat uit een Californische krant uit de jaren 1840 illustreert een 

manier waarop men een “positieve” invulling gaf aan dit civilisatie-ideaal.  

Commerce is the great agent in the civilization and Christianization of the world,… A perfect 

civilization cannot exist in the absence of the true principles of freedom. The freest government on 

earth is that of the United States – it therefore enjoys the highest civilization. Aside from the 

pecuniary advantages which will necessarily result from the prompt establishment of our commerce 

upon the Pacific, it is the only means by which we can fulfill our high destiny – the universal extension 

of the principles of American freedom. Commerce not only civilizes, Christianizes and enriches, but 

with the aid of the American principles of liberty, it extends the ‘area of freedom’.
151
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Westerse koloniale overheersing en imperialisme werd positief voorgesteld voor de de facto 

benadeelde, inheemse partijen. Uiteindelijk ontwikkelde dit racisme in een wetenschappelijk 

verantwoord biologisch racisme, dat vooral in de eerste helft van de 20e eeuw uitgewerkt werd en 

een legitimatie verschafte voor het westerse kolonialisme en de fascistische ideologie van Nazi 

Duitsland152. 

 

1.3.4 Het ontstaan van nationale karakters en identiteiten. 

De sterk etnocentrische observaties van “de andere”, gemaakt doorheen de tijd, leidden tot het 

toekennen van specifieke karakteristieken aan die volkeren en culturen en op termijn tot de creatie 

van een nationale identiteit153. Aanvankelijk bestond er binnen Europa een dynastieke 

demarcatie,die eerder een praktische indeling was van de bevolking van Europa dan een element van 

nationale identiteitsvorming. Onder invloed van het humanisme ging men op zoek naar de 

karakteristieken die de eigen natie onderscheidde van haar buren. Tussen de 16e en 19e eeuw 

ontwikkelde zich echter een nationaal bewustzijn, dat gedefinieerd werd door territorium, etniciteit, 

taal, religie, geschiedenis en traditie. De vorming van sterke gecentraliseerde staten werd hieraan 

gekoppeld, waardoor politiek en nationale identiteit met elkaar werden verbonden – o.a. door het 

gebruik van etnologische elementen in constitutionele debatten. Vanaf de Franse Revolutie en de 

Napoleontische oorlogen werden beelden en hun elementen van zowel het eigen volk als de andere 

volkeren en culturen belangrijker, zowel binnen politieke discussies als bij artistieke expressies154. Dit 

leeft ook vandaag nog door. Denk daarbij maar aan het debat rond het al dan niet expliciet verwijzen 

naar het christendom in de grondwet van de Europese Unie, in 2004.  

De 17e eeuw is een scharniermoment wat betreft het ontstaan van nationale identiteiten. Er 

manifesteerde zich een “…voortschrijdende systematisering van cultuurverschil en van nationaal-

psychologische taxonomie die mijn inziens de zeventiende-eeuwse ontwikkeling kenmerkt.” 155 

Eeuwenoude, als algemene kennis aanvaardde karakteristieken van landen en volkeren werden 

gesystematiseerd en verwetenschappelijkt onder invloed van de Verlichting. Dit was een nieuwigheid 

binnen Europa. Triviale en anekdotische kennis van “de andere” werd omgevormd tot 

wetenschappelijke kennis waarop onderzoeken en theorieën konden verder bouwen156. De 

individuele eigenschappen die men aan bepaalde groepen toeschreef waren geen nieuwigheid, maar 
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door het creëren van een systematisch overzicht werden deze eigenschappen als het ware 

geografisch vastgelegd157. 

Tot de late 18e eeuw was de beschrijving en bestudering van deze nationale karakters het onderwerp 

van culturele kritiek en reflectie. In de loop van de 19e eeuw werd  dit verschil een inherent element 

van het comparatieve historische paradigma binnen de menswetenschappen, waartoe onder andere 

de sociologie, geschiedenis, economie en antropologie behoren158. Opmerkelijk hierbij is dat 

nationaliteit als een objectief element werd beschouwd, in plaats van als een subjectief standpunt. 

Elementen van een nationaal karakter werden gebruikt in verklaringen in wetenschappelijk 

onderzoek, en dan vooral bij literaire geschiedschrijving. Dit bestendigde op haar beurt de verbinding 

tussen nationaliteit en taal en leidde tot het ontstaan van een positivistisch determinisme in de 2e 

helft van de 19e eeuw, waarbij de fysische etniciteit onlosmakelijk verbonden werd met specifieke 

morele en culturele eigenschappen. Nationale identiteiten hebben dan ook steevast, samen met 

consequent etnocentrisme in het evalueren van de relatie met “de andere”, een grote invloed gehad 

op beeldvorming159. Weerstand, van onder andere Ernest Renan, benadrukte dat nationaliteit eerder 

een aantal keuzes van mensen inhield, dan een rigide categorisering160. Ongeacht deze kritiek zette 

het gebruik van nationale identiteiten in wetenschappelijke verklaringen zich voort in de eerste helft 

van de 20e eeuw.  

Na de Tweede Wereldoorlog, kunnen we het begin van de imagologie als wetenschappelijke 

methodologie situeren, met de popularisering van cultureel relativisme binnen de 

menswetenschappen en een sterke anti-essentialistische, constructieve aanpak van nationale 

identiteit. Men was afgestapt van het geloof in de wetenschappelijke validiteit van nationale 

karakters als geldige verklaringsmodellen161.  

Het is vooral de 19e eeuwse tendens die mij sterk interesseert, aangezien de internering van het 

geloof in nationale karakters in de wetenschappen en de literatuur ongetwijfeld een sterke invloed 

zullen gehad hebben op de creatie van een beeld van Japan in het westen.  

Het werk van Johann Gottfried Herder en zijn romantisch begrip Volksgeist
162 kan binnen het 19e 

eeuwse historische paradigma gekaderd worden. Hij legde een direct verband tussen natie en cultuur, 

waardoor hij bijdroeg aan de opkomst van de comparatieve methode in de menswetenschappen. De 

nationale cultuur was in de 19e eeuwse menswetenschappen een algemeen aanvaard, fundamenteel 

principe dat de identiteit van naties definieerde en kon bestudeerd worden door de verschillende 
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elementen van culturen met elkaar te vergelijken163. 

 

1.3.5 Elementen van beeldvorming van Japan 

 

In de loop van de 16e eeuw groeide het besef van de complexiteit van Azië bij de Europeanen. 

Aanvankelijk was Azië één groot geheel, maar uiteindelijk werden China, Japan, India, Zuidoost-

Azië,… als aparte entiteiten erkend. Dit werd geleidelijk opgenomen in de permanente beeldvorming 

van westerlingen van de wereld – hoewel er tot in de 20e eeuw nog naar Azië verwezen werd als een 

geheel164.  

De unieke houding van Japan ten opzichte van bezoekende westerlingen heeft ongetwijfeld dit idee 

van complexiteit bevestigd en versterkt. Door haar geografische en culturele afgelegenheid – Japan 

ligt letterlijk aan de andere kant van de wereld en ze leken er alles omgekeerd te doen – vormde 

Japan de natuurlijke antithese voor het westen. Het grootste probleem voor een stereotiepe 

beeldvorming van Japan was echter dat het land duidelijk beschaafd was. Het meest klassieke idee 

binnen westerse beeldvorming, namelijk Europa is beschaafd en “de andere”, in dit geval Japan, is 

primitief en barbaars, ging hier niet op. Het gevolg was dat er van bij de aanvang een sterk dualistisch 

beeld bestond van Japan165.  

They are affectionate but treacherous, polite but violent, responsive to beauty but brutally cruel.
166 

Hoewel na de eerste kennismaking met Japan de burgeroorlog een belangrijk onderwerp was in 

westerse geschriften, beïnvloedde dit de perceptie niet in negatieve zin. De mogelijkheden voor 

handel en de verspreiding van het christendom zorgden voor een sterk positieve appreciatie van het 

land in de geest van de westerlingen. Deze onderwerpen namen een hoofdrol in in de vroege 

westerse geschriften over het land167. Reeds voor 1542 echter had er zich reeds een rudimentaire, op 

geruchten gebaseerde beeldvorming ontwikkeld over Japan. Zowel Portugezen als Spanjaarden 

hadden, op basis van verhalen, een beeld gecreëerd van Japan als een soort Eldorado, wat hun hoop 

en drang om de befaamde eilandengroep te vinden versterkte. De basis van die verhalen is te vinden 

in het monetaire beleid van Nobunaga Oda, die zilver exporteerde om een goudvoorraad op te 

bouwen168. Contemporaine reisverhalen uit de 16e eeuw onderschrijven eveneens een positieve 
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beeldvorming van Japan en haar inwoners. Frois en Valignano gaan zelfs zo ver om te stellen dat : the 

Japanese not only excel other oriental peoples, they surpass Europeans as well
169. 

Kennis van Japan sijpelde Europa binnen in de loop van de 2e helft van de 16e eeuw, dankzij 

Jezuïtische geschriften en reisverhalen. Dit tekende de informatie, aangezien de 

informatieverzameling met een specifiek doel gebeurde. De Jezuïeten probeerden niet systematisch 

academische kennis van de Japanse beschaving te verzamelen, terwijl de reizigers die verslagen 

neerschreven enkel zaken waarin zij zich persoonlijk interesseerden beschreven. De kennis over 

Japan was dus aanvankelijk fragmentarisch, gedetailleerd over diverse onderwerpen – belangrijk 

voor de westerse religieuzen – en onvolledig over andere170. 

Het verslag van kapitein Jorge Alvarez, geschreven te Malakka in 1547, was het eerste document 

over Japan dat op verzoek van de Jezuïeten samengesteld was, door niemand minder dan de reeds 

eerder vermelde Franciscus Xavierus. Alvarez reisde zelf naar Japan om dit document samen te 

stellen, en besteedde aandacht aan geografische, ecologische, economische en culturele elementen. 

Hij beschreef de Japanners als vriendelijk, open en nieuwsgierig ten opzichte van vreemdelingen. 

Daarnaast besteedde hij grote aandacht aan het religieuze landschap binnen Japan, en vermeldde hij 

dat de lokale boeddhistische priesters interesse hadden in het westen en het christendom. Toen hij 

Japan verliet werd hij vergezeld door een voorvluchtige Japanse misdadiger, genaamd Yajirō. Dankzij 

deze inboorling, die door Xavierus gedoopt werd, verkregen de Jezuïeten een beter inzicht in de 

Japanse wereld. Vooral de religieuze en politieke – in hoeverre de politiek en elite invloed hadden op 

religieuze zaken – informatie was voor Xavierus van belang171. Zowel het verslag van Alvarez, als de 

informatie van Yajirō – waaruit Xavierus afleidde dat er veel gelijkenissen bestonden tussen het 

christendom en de lokale religies172 – zorgden voor een groot optimisme bij Xavierus, ongeacht het 

bewustzijn van mogelijk weerstand van lokale boeddhistische geestelijken. Mogelijk was hij zich 

echter niet bewust van de grote verspreiding en invloed van dit boeddhisme173.  

De eerste indruk van westerlingen van Japan en haar volk is dus erg positief. Xavierus zal na zijn 

terugkeer deze eerste indruk bestendigen, door een uiterst optimistisch beeld te schetsen van de 

katholieke missie in Japan. Hierbij minimaliseerde hij de moeilijkheden echter om de missie 

aantrekkelijker te maken. Ook de rondreis van Bernard, een door Xavierus bekeerde Japanner, door 

Spanje, Italië en Portugal bracht veel enthousiasme teweeg over mogelijke successen in het oosten174. 
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De opvolgers van Franciscus Xavierus droegen ook verder bij tot het opbouwen van een positief 

beeld rond Japan175.   

In de jaren 1584-1586 werd een Japanse missie georganiseerd, waarbij enkele bekeerlingen Europa 

zouden bezoeken. Hoewel Bernard hen hierin was voorgegaan, was hij niet in staat geweest zijn 

relaas te doen over wat hij allemaal gezien had, door zijn voortijdige dood in Portugal. De missie 

werd enthousiast onthaald in Europa, en de participanten maakten een lange rondreis waarbij zij 

onder andere aan het hof van Filips II en zelfs in Rome waren ten tijde van de verkiezing van paus 

Sixtus V. Door deze missie werd Japan in Europa tastbaar gemaakt, op de kaart gezet, en in een 

positief daglicht gesteld. Daarnaast zorgde het ook voor de uitvaardiging van de pauselijke bull van 

1585 die een bekeringsmonopolie aan de Jezuïeten toekende voor Japan176. 

Tegen 1640 lagen de basisstereotypen voor de westerse beeldvorming van Japan reeds vast. Deze 

waren haar uitgesproken krijgercultuur, de gratie en fijngevoeligheid van de Japanse vrouwen, het 

belang van esthetiek in alles wat zij doen en de totale andersheid van het land en haar volk. Dit zou 

de basis vormen van alle westerse beelden van Japan, telkens aangepast aan de historische 

omstandigheden. Wanneer de omstandigheden zich nopen tot een positief beeld van Japan, 

benadrukt men de positieve elementen van het land, en omgekeerd. Ook de beeldvorming van Pierre 

Loti (1850-1923) Patrick Lafcadio Hearn (1850-1904) wordt gekenmerkt door deze praktische 

dualiteit. Hun beelden bevatten verschillende interne contradicties die onproblematisch zijn omdat, 

afhankelijk van de situatie waarin zij zich bevonden, een positief of negatief beeld werd gekozen. 

Ofwel koos men een positief beeld, van een gelukkig, klein volk of een negatief van angstaanjagende, 

harde krijgers177.   

Het grote voordeel aan het gebruik van zulke stereotiepen is dat zij een zekere orde scheppen binnen 

een veel complexere realiteit, wat ook meteen verklaart waarom zij blijven bestaan. De Japanners 

zelf hebben echter ook wel bijgedragen tot het behoud van hun eigen stereotypering, door zelf de 

nadruk te leggen op hun eigen uniciteit178.  

 

1.3.6 Onderzoeksimplicaties en bedenkingen 

Westerse beeldvorming in de tweede helft van de 19e eeuw, ook van Japan, werd dus gekenmerkt 

door een latent etnocentrisme dat zich negatief uitliet over de cultuur en maatschappij van “de 

andere”, althans over de aspecten die niet correspondeerden met de eigen normen of waarden. Dit 
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gebrek aan cultureel relativisme is iets wat ik inderdaad zeer goed in het achterhoofd zal moeten 

houden, wanneer ik de valorisatie van Japan vanuit een westers standpunt bestudeer. Daarnaast 

werd de westerse beschaving als uitgesproken superieur beschouwd, terwijl niet-westerlingen 

inferieure mensen waren, ongeconditioneerd door de “regels van de zedelijkheid” – in hoeverre dit 

een weerslag had op het beeld van het Japanse volk, en in welke mate dit beïnvloed werd door 

geopolitieke gebeurtenissen zou interessant zijn te onderzoeken. Samen met dit superioriteitsgevoel 

bestond er een beschavingsideaal in het westen, dat inhield dat men de inferieure volkeren van de 

wereld diende te beschaven door hen westerse waarden en normen bij te brengen. Japan is in feite 

het eerste land dat er succesvol en op enorm korte termijn in slaagde om talloze elementen van de 

westerse beschaving over te nemen en te implementeren. De vraag kan gesteld worden hoe men dit 

feit in het westen apprecieerde en of dit tot uiting komt in het bronmateriaal. 

Gekoppeld hieraan zou ik kunnen bekijken of de beeldvorming van Japan inderdaad een algemene 

uniformiteit bezat waarvan amper werd afgeweken door het gedeelde culturele referentiekader en 

de verwachtingen van de Angelsaksische wereld, of of er verschillende percepties naast elkaar 

bestonden binnen dezelfde culturele groep, die al dan niet tegenstrijdig waren. Dit is echter niet zo 

eenvoudig, door het belang van individuele auteurs – en in het verlengde daarvan 

persagentschappen, die verantwoordelijk waren voor de creatie van de bronnen die ik nu gebruik – 

in het creëren en verspreiden van een subjectief beeld van bijvoorbeeld Japan, waar lezers over het 

algemeen hun informatie uit haalden die het beeld dat zijzelf opbouwden van Japan in grote mate 

bepaalde.  

Daarbij komt ook nog eens dat auteurs soms teruggrijpen op het werk van hun voorgangers, 

waardoor het beeld dat zij creëren in grote mate correspondeert met de perceptie van hun 

voorgangers. Gelukkig is die intertekstualiteit bij mijn bronnenmateriaal beperkter doordat kranten 

teren op actuele informatie, die verzameld word door lokale correspondenten, die op basis van hun 

eigen indrukken en interviews hun teksten en artikels produceren. Op die manier zijn kranten een 

beter medium om de evolutie van beeldvorming te analyseren, doordat ze sneller inspelen op 

veranderingen in de perceptie als reactie op gebeurtenissen en fenomenen.  

Algemene karakteristieken die men op nationaal niveau maakt van een ander land zijn sowieso van 

groot belang bij het creëren van een beeld over een ander land – vandaar ook de aandacht die ik 

hierboven aan het identificeren van de basiselementen van de beeldvorming van Japan heb besteed. 

Het gebruik ervan in wetenschappelijke verklaringen in de loop van de 19e eeuw is niet relevant voor 

mijn onderwerp, omdat mijn bronnen niet als wetenschappelijke werken kunnen worden beschouwd. 

Maar dit wil niet zeggen dat nationale karakteristieken niet als objectieve of wetenschappelijke 

feiten kunnen worden voorgesteld in de opiniestukken en artikels van 19e eeuwse kranten.  
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Erg interessant is wel de stelling dat men het beeld van Japan zou kiezen, positief of negatief, al 

naargelang de situatie, maar dat de basiskenmerken hiervan zouden vastliggen.  

Ook de relatie tussen landen onderling – een belangrijk element van interculturele beeldvorming – 

houdt hiermee verband, doordat die beïnvloed kan worden door het beeld dat men heeft van “de 

ander” – in dit geval een land – en de invloed die dit beeld op de besluitvorming kan uitoefenen. 

Geopolitieke gebeurtenissen en fenomenen zijn hierbij ook van cruciaal belang, omdat zij bijdragen 

tot de vorming en evolutie van interculturele beelden. Hierop zal ik me hoofdzakelijk richten in mijn 

thesis, omdat het onderzoeken van de evolutie van de westerse beeldvorming van Japan aan de 

hand van belangrijke interactiemomenten tussen het westen en Japan immers centraal staat.  

De methodologie die ik zal hanteren voor de verwerking van mijn bronmateriaal is gebaseerd op de 

principes van de imagologie. Hoewel het een doel is van de imagologie, is het niet mijn bedoeling om 

het eigenbeeld van de Angelsaksische maatschappijen bloot te leggen aan de hand van het beeld dat 

zij van Japan hadden. Ik ben enkel geïnteresseerd in de methodes van de imagologie waarmee het 

beeld van “de andere” geanalyseerd kan worden. Dit gebeurt dus aan de hand van een analyse van 

het taalgebruik en de betekenis ervan. Het zal vooral belangrijk zijn om me bewust te blijven van de 

ideologische gekleurdheid van de kranten die ik gebruik, en de invloed die dit heeft op hun 

appreciatie van bepaalde elementen van Japan, alsook hun appreciatie van bepaalde feiten die zich 

voordoen tijdens de focusperiodes. Het beeld dat kranten hebben en uitdragen van Japan is 

ongetwijfeld sterk gekleurd door ideologie en foutieve informatie. De correctheid van dit beeld is 

echter irrelevant voor mijn onderzoek, wat overeenkomt met de principes van de imagologie, 

aangezien ik geïnteresseerd ben in de evolutie van het Angelsaksische beeld van Japan. 

 

1.4 – 19
e

 eeuwse kranten als historische bron 

 

Kranten en periodieken zijn uitstekende bronnen voor historici, voor allerlei soorten onderzoek 

gaande van perceptievorming tot politieke omwentelingen tot sociaaleconomische evoluties. 

Doordat zij uiterst dicht in de tijd staan bij de gebeurtenissen die zij behandelen, geven zij ons niet 

alleen een schat aan vaak gedetailleerde en niet door de tijd vervormde informatie, maar geven zij 

tevens een duiding van het belang van de gebeurtenissen waarover men verslag doet door de 

frequentie waarmee zij vermeld worden in kranten. Daarnaast vormen kranten ook goede sociale 

barometers, door de publicatie van artikels over de maatschappelijk relevante zaken van dat 

moment. Men mag echter niet uit het oog verliezen dat deze bronnen, net door hun hechte 

verbintenis in de tijd met de gebeurtenissen waarover men schreef, zelf ook agency hadden binnen 

contemporaine evoluties en gebeurtenissen, door de ideeën, normen en waarden die zij zelf 
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uitdroegen179. Artikels van de 19e eeuwse periodieke pers waren immers publieke documenten die 

vaak de bedoeling hadden deel te nemen aan debatten over politiek of ethiek180.  

Of course the mass media are inscribed in a  larger ideological and inherently political context, but 

often make claims of objectivity that are, it should be remembered, relatively recent in the history of 

the press
181

. 

Hoewel deze objectiviteitclaim in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten van Amerika  vanaf de 19e 

eeuw voorkomt, betekende dit echter niet onmiddellijk het begin van een volledig objectieve 

verslaggeving in kranten182. Dit is immers zelfs in onze tijd niet het geval, vanwege de 

maatschappelijke en actuele rol van de geschreven media binnen onze maatschappij – de pers wordt 

wel eens als de vierde pijler van de moderne democratie beschouwd, die de andere drie pijlers, 

overheid, parlement en gerecht, aan publieke controle onderwerpt. Negentiende eeuwse kranten 

waren echter bijna allen onderdeel van een bepaalde politieke partij, als persagentschap, en werden 

zo onherroepelijk beïnvloed door partijideologieën. Dit kwam het sterkst naar voor in polemieken 

tussen kranten of met andersdenkenden en zorgde voor een distinctie tussen de gelijkdenkende en 

andersdenkende in de berichtgeving183.  

 

1.4.1 De Britse gedrukte pers in de 19
e

 eeuw 

 

Onderstaande paragrafen zijn gebaseerd op : Brake (L.), Bell (B.) en Finkelstein (D.), Nineteenth 

Century Media and the Construction of Identities. New York, Palgrave, 2000, pp. 3-94 & 293-350. 

Elke 19e eeuwse Britse krant leek zo wel haar specifieke ideologie uit te dragen in haar berichtgeving. 

Dit werd versterkt door het feit dat er een enkele, allesbepalende hoofdredacteur de laatste hand 

legde aan de publicatie van de dag, voor zij gedrukt werd.  

…the pages of many of the major journals of the Victorian era – …  — presented an anonymously 

authored and therefore unified front to the researchers. Nineteenth-century print media in this 

context tended towards the monolithic, with textual meaning mediated primarily through its 

identification with the specific periodical in which it appeared. The result of such a model was that 

each periodical was often seen as little more than the product of a singular editorial policy – the 
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vehicle of a guiding editor – one which correlated unproblematically with the ideological position of 

the ‘target’ audience
184

. 

Dit idee van een uniformiteit in de berichtgeving van elke krant werd versterkt doordat journalisten 

in de 19e eeuw anoniem bleven, en hun artikels dus niet ondertekenden met hun naam.  

Onderzoek in de 2e helft van de 20e eeuw heeft echter resultaten zoals bijvoorbeeld de Wellesley 

index to Victorian Periodicals voortgebracht, waarin men een auteur toekent aan de diverse artikels 

van geschreven media en meer informatie verschaft over deze personen. Hiermee wordt de illusie 

doorbroken dat er een alles controlerende hoofdredacteur over de schouder van elke journalist 

meekeek en alles tot in de kleinste details reguleerde, wat resulteerde in ideologisch uniforme 

publicaties.  

Daarnaast was er ook een belangrijke tendens in de journalistiek in het laatste kwart van de 19e 

eeuw. Vanaf ongeveer 1880 ontstond er een stroming genaamd het New Journalism. Deze stroming 

richtte zich tegen het beeld dat de inhoud van kranten een uniform geheel was dat de algemene 

consensus representeerde, onder andere door het ondertekenen van artikels met de naam van de 

auteur. Daarnaast richtte zij zich tegen de onpersoonlijke journalistiek van die tijd, hoewel de 

invulling van het persoonlijke, waar zij voor ijverden, in het New Journalism dubieus was, zeker met 

betrekking tot subjectiviteit. New Journalism leidde tot meer op sensatie gerichte berichtgeving met 

de bedoeling op deze manier lezers te lokken. 

Ondanks de praktische en methodologische bedenkingen bij populaire gedrukte media als bronnen, 

zijn zij voor onderzoeken over de 19e eeuw onschatbaar van waarde, door de grote verspreiding 

onder de hogere klasse en invloed hun invloed op, en als spreekbuis van de elite van de Britse 

maatschappij. 

This print boom in the early nineteenth century had a tremendous impact on how knowledge was 

conceptualized
185

.  

De enorme invloed van de gedrukte media op de opinievorming van de elite, maar ook op de meer 

welgestelde delen van de bevolking – bijvoorbeeld van Japan of een andere plaats, land of volk – kan 

geïllustreerd worden door de berichtgeving over de Ierse hongersnood (1845-1852) als voorbeeld te 

nemen. Kort voor het uitbreken van de crisis stuurde The London Times een journalist naar Ierland. 

Hoewel hij zichzelf als objectief voorstelt en onafhankelijk beweert te zijn ten opzichte van zijn 

onderwerp, namelijk de Ierse problematiek, hebben zijn geschriften toch een sterke cultureel 

subjectieve en Anglocentrische inslag. Daarnaast werd hij ook geselecteerd en uitgestuurd door de 
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antikatholieke John Delane, een bekend tegenstander van de meest bekende Ierse MP
186, Daniel 

O’Connell. Dit werd weerspiegeld in de polemieken die ontstonden tussen verschillende Ierse en 

Engelse kranten en de familie O’Connell. Verschillende Engelse kranten, The London Times voorop, 

zorgden voor de creatie en verspreiding van een beeld van de Ier als een wansmakelijke leugenaar en 

een Ierland dat zich in een constante toestand van armoede bevond, waarbij de impact en het gevaar 

van de huidige crisis niet tot zijn volle recht kwam. De anti-Ierse toon, waarbij de impact van de 

hongersnood in Ierland geminimaliseerd werd, in de artikels van The London Times was 

eenvoudigweg een standpunt van de redactie dat eerder op ideologie dan op feiten was gebaseerd. 

Mogelijk heeft dit sterk bijgedragen tot het gebrek aan reactie van de Britse overheid en de lange 

duur van de Ierse hongersnood. The Economist toonde daarentegen wel sympathie voor de Ierse 

problemen. Echter niet zozeer uit humanitaire overwegingen, maar vooral omdat deze casus hen 

goede argumenten gaf voor vrijhandel, waar zij een fervent voorstander van waren. 

De Britse Lezerscommune 

In de vroege 19e eeuw ontstond er bij de Britse middenklasse de aspiratie om zichzelf naar een hoger 

intellectueel niveau te verheffen door middel van lectuur, naar voorbeeld van de elite.  

Just prior to Queen Victoria’s ascension to the throne, the print industry was preparing for its greatest 

revolution : the creation of the first mass media. A variety of political, technological and cultural 

forces combined to foster a print medium that was both affordable and accessible to more people 

than ever in history
187

. 

Deze drang naar kennis is beter bekend onder de spotnaam The March of Intellect. Tot het midden 

van de 19e eeuw werd hiermee openlijk de spot gedreven in kranten en dagbladen, waaronder The 

London Times. The March of Intellect zorgde voor een grotere markt voor gedrukte media, waardoor 

de verspreiding, de invloed en het belang ervan toenam. Na 1870 werd een nieuwe fase in de 

verspreiding van de gedrukte media ingezet. In dat jaar werd de Education Act ingevoerd. Hierdoor 

verhoogde de geletterdheid bij de bevolking sterk en relatief snel, waardoor de markt van en de 

vraag naar gedrukte media sterk groeiden, net als de niet geringe invloed ervan op de algemene 

culturele, sociale en ideologische waarden en normen van de bevolking in haar geheel.   

…because of the way in which producers of print were to assume, and at times to dictate, particular 

audience values. The regular engagement with an individual periodical from week-to-week or month-

to-month, it has been argued, made the nineteenth-century reader part of a clearly definable, and 

defining, textual community with its own ideologies, social aspirations, and cultural assumptions
188

. 
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Dit wil echter niet zeggen dat er een uniforme lezersgroep bestond. Zoals reeds vermeld werd 

droegen de verschillende kranten een bepaal gedachtegoed uit en beïnvloedde dit dus de inhoud, de 

perceptie van het onderwerp en de invloed op de lezer. De lezers zelf waren ook geen tabula rasa en 

konden door middel van lezersbrieven reageren op de artikels van  hun krant.  

…the identity of the reader is not the unity it is often imagined, but rather the product of a complex 

set of negotiations and exchanges between historically informed discursive practices and the 

individuals and communities with whom they came into contact
189

. 

 

1.4.2 De Amerikaanse gedrukte pers in de 19
e

 eeuw 

 

Onderstaande paragrafen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op : Baldasty (G.J.), The Nineteenth-Century 

Origins of Modern American Journalism. In : Hench (J.B.) ed., “Three Hundred Years of the American 

Newspaper”. Worcester, American Antiquarian Society, 1991, pp. 407-417. 

De Amerikaanse krantenwereld wordt vandaag op twee verschillende manieren bekeken. Enerzijds 

zijn kranten ondernemingen die niet voor het algemene goed werken, maar winst als doel hebben. 

Anderzijds is de pers een controlerend element binnen de Amerikaanse maatschappij dat erop 

toeziet dat de democratische vrijheden behouden blijven. Kranten zijn dus ondernemingen die een 

grote sociale verantwoordelijkheid hebben, groter dan de gemiddelde ondernemingen. Dit is echter 

niet altijd zo geweest. 

In de vroege 19e eeuw waren bijna alle kranten politieke kranten. Dit wil zeggen dat kranten gelieerd 

waren aan een bepaalde politieke partij en hun standpunten en belangen vertegenwoordigden en 

verdedigden in hun publicaties in ruil voor financiële compensatie.  

Partisan advocacy was the central content of these newspapers, and what we would call editorials 

today constituted the form of newspaper writing. Editors distrusted claims of neutrality in politics; 

rather, partisanship was deemed a badge of honor and integrity.
190

 

Kranten namen dus deel aan de electorale strijd. Hoofdredacteurs waren zelf vaak politieke 

activisten, die de krant die zij beheerden hiervoor gebruikten, en hadden meestal een prominente 

positie binnen de partij. Partijen wensten in elk stadje en dorpje een krant te hebben die hun 

partijprogramma en standpunten vertegenwoordigde. In ruil hiervoor betaalden zij de 

werkingskosten, die in de vroege 19e eeuw relatief laag waren. De pers bestond hoofdzakelijk voor 

de noden van de politieke partijen en was dus afhankelijk van de politiek voor haar inkomsten. Dit 
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patronage systeem leidde tot zelfcensuur, aangezien onderwerpen of standpunten die de eigen 

politieke partij schade konden berokkenen werden vermeden191.  

… and in the early nineteenth century political patronage often spelled the difference between success 

or failure for many newspaper. 
192

 

Door de herkomst van de middelen van kranten, en hun doelpubliek – de gemiddelde lezers waren 

blanke mannen –, waren zij gericht op het verzamelen en publiceren van informatie en nieuws over 

de publieke sfeer. Politiek stond centraal in elke krant.  

In de loop van de 19e eeuw maakte de wereld van de gedrukte media in de Verenigde Staten van 

Amerika en markante evolutie door, onder invloed van de Industriële Revolutie en de veranderende 

rol van de pers in de Amerikaans maatschappij. Als gevolg van de Industriële Revolutie ontstond er 

massaproductie, massadistributie en massamarketing van allerlei producten. Op zoek naar nieuwe 

manieren om hun producten naambekendheid te geven en er nieuwe klanten voor te vinden, vonden 

producenten in kranten een ideaal medium om hun boodschap naar de consument te brengen. De 

inkomsten die kranten uit reclamedeals haalden zorgden voor een grotere financiële 

onafhankelijkheid van kranten, waardoor ze zich op termijn onafhankelijk van de politiek konden 

opstellen. Kranten, die aanvankelijk beschouwd werden als een werktuig om de kiezers te bereiken, 

veranderden in een werktuig om consumenten te bereiken193.   

Door de groeiende invloed van reclamebureaus op de financiën van kranten, konden zij de vorm en 

inhoud van de kranten laten aanpassen aan hun wensen en noden.  

The power and influence of advertisers within the newspaper industry were great, and they used that 

power and influence to promote the commercialization of news. 
194

 

Kranten waren ook complexere ondernemingen geworden. Daar waar in de 19e eeuw elke burger die 

een klein startkapitaal had een krant kon oprichten, waren kranten in het laatste kwart van de 19e 

eeuw naar grote ondernemingen met vele tientallen medewerkers geëvolueerd. Dit bracht een 

heleboel extra werkingskosten met zich mee, die het politieke mecenaat niet kon dragen.  

Reclame zorgde op termijn voor het overgrote merendeel van inkomsten voor kranten, waardoor de 

invloed van reclamebureaus steeds groeide. Het doelpubliek van kranten verschoof naar vrouwen uit 

de middenklasse en ook hogere klasse, omdat zij bepaalden aan welke producten het grootste deel 

van het gezinsinkomen werd besteed.  
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The desire, and need, to please advertisers focused the attention of newspaper owners and operators 

on the demographic profile of the reading audience.
195

  

Naar het einde van de 19e eeuw toe waren kranten in grote mate gecommercialiseerd. Kranten 

werden bedrijven gericht op winst, in plaats van politieke fora. Om hun oplage en omzet te 

stimuleren – een hogere oplage betekende een hogere prijs voor advertenties en dus meer omzet – 

poogde men door sensationele nieuwsfeiten en artikels meer lezers te lokken. Dit ging hand in hand 

met het reeds hierboven vermeldde New Journalism dat zich in de jaren 1880-1900 ook in de 

Amerikaanse mediawereld ontwikkelde.  

The new papers were low-priced, aggressive, and easily read. They believed that the news function 

was the primary obligation of the press; they exhibited independence of editorial opinion; they 

crusaded actively in the community interest; they appealed to the mass audience through improved 

writing, better makeup, use of headlines and illustrations, and popularization of their contents. These 

were the general characteristics of the “new journalism” ; the individual newspapers of course 

exhibited them in varying degrees. 
196 

Het New Journalism reageerde zo tegen de socio-economische theorie van het individualisme, die 

naar het einde van de 19e eeuw toe invloedrijk werd binnen overheidskringen. De gewone man was 

hun doelpubliek dat zij trachtten te bereiken door een lagere prijs te vragen voor hun kranten en 

door hun stijl aan te passen aan de voorkeuren en capaciteiten van de massa197. Het kende een grote 

verspreiding en invloed op alle echelons van de Amerikaanse gedrukte pers. Als gevolg van het New 

Journalism ontstond er een grotere concurrentie tussen journalisten onderling, doordat de ruimte in 

kranten beperkt was en enkel de beste artikels een plaats kregen – de beste artikels waren diegene 

die het meeste lezers konden aantrekken. Dit leidde tot een ongeziene zoektocht naar exclusieve 

verhalen, samenwerking tussen journalisten van verschillende kranten en een grote sensatiezucht. 

Kranten die bij de principes van de traditionele pers bleven vonden het New Journalism te vulgair, en 

boden een meer stabiele vorm van berichtgeving aan die niet enkel gericht was op het 

sensationele198. 

Financiële onafhankelijkheid bracht ideologische vrijheid met zich mee. Hoewel over het algemeen 

nog steeds een bepaalde ideologie werd uitgedragen door elke krant, afhankelijk van de voorkeur 

van de redactie, gebeurde dit los van de partij en dus ook los van de controle van die partijen. De 

gedrukte pers kreeg door haar politieke autonomie een nieuwe rol als criticaster en controleorgaan 

van de overheid. Politici en pers werden als het ware tegenstanders. De pers had immers geen 
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onbelangrijke invloed. In 1880 had 10% van de volwassen Amerikanen een vast abonnement op een 

krant199. Daarnaast had deze depolitisering als gevolg dat politiek en ander nieuws steeds meer 

gebaseerd werd op feiten in plaats van op politieke ideologieën. Politiek bleef echter een belangrijk 

aspect in de berichtgeving dat gemiddeld 15% van de ruimte in beslag nam. 

 

1.4.3 Het bronmateriaal in zijn historische context 

1.4.3.1 Algemene bedenkingen bij het bronmateriaal 

 

Het is belangrijk in het achterhoofd te houden dat gedurende de hele 19e eeuw, de informatie vanuit 

het Verre Oosten pas lange tijd na de feiten in westerse kranten belandde. Vaak bestond er een hiaat 

van een of twee maanden tussen de verslaggeving – op basis van verslagen van lokale 

correspondenten of andere informatiebronnen – en de dag van de beschreven gebeurtenissen. Dit 

zorgde er soms voor dat informatie in een niet-chronologische volgorde werd weergegeven, omdat 

sommige berichten langer onderweg waren dan andere. Concreet kon feit A, voorafgaand aan feit B, 

soms lang nadat feit B bekend was, beschreven worden alsof het gisteren gebeurd was. Vanaf het 

begin van de 20e eeuw is er echter meer directe communicatie met het Verre Oosten, waardoor 

informatie meestal de dag na de feitelijke gebeurtenissen reeds in kranten, wereldwijd, te vinden 

was. 

 

1.4.3.2 The Economist 

 

Historische en ideologische situering 

Onderstaande paragrafen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op : Edwards (R.D.), The Pursuit of Reason : 

The Economist, 1843-1993. Londen, Hamish Hamilton, 1993, preface, pp. xi-36 & 110-112 & 178 & 

256. 

Ruth Dudley Edwards, de auteur van The Pursuit of Reason : The Economist, 1843 – 1993, die de 

geschiedenis van de prestigieuze krant te boek stelde, vatte de geschiedenis van de krant in een zin 

als volgt samen. 
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The Economist was founded in 1843 to campaign for free trade, laissez-faire and individual 

responsibility through the medium of rational analysis applied to facts; its good fortune is that both 

its principles and its methods remain relevant 150 years later.
200

 

De oprichter, de Schot James Wilson (1805-1860), was sterk beïnvloed door de klassieke 

economische theorieën van onder andere Adam Smith (1723-1790), David Ricardo (1772-1823) en 

John Stuart Mill (1806-1873). Die invloed noopte hem ertoe de principes van economisch liberalisme, 

laissez-faire en vrijhandel als thematische uitgangspunten van zijn krant, The Economist,te nemen en 

zorgde onmiddellijk voor een duidelijk profiel van de krant en haar ideologische positie. De 

afschaffing van de Corn Law was een van de praktische redenen voor de oprichting van de krant.  

New papers often fail because they lack a clear identity : about The Economist there was no confusion. 

Its purpose was to further the cause of free trade in the interests of national and international 

prosperity…
201

 

Concreet werd The Economist een medium met een praktisch nut voor mensen die commerciële 

belangen hadden in de handel, industrie en landbouw, terwijl er ook aandacht geschonken werd aan 

politieke gebeurtenissen en algemeen nieuws.  

Consistently Wilson improved The Economist : more and better statistics offered a comprehensive and 

systematic weekly survey of economic data and such additional features as full copies of commercial 

treaties made the paper increasingly an invaluable record of the commercial World.
202

 

Daarnaast was anonimiteit van haar journalisten van bij de aanvang een onderdeel van de ethiek van 

de krant, en dit is, in tegenstelling tot andere kranten, tot op de dag van vandaag nog steeds zo.  

Why is it anonymous? Many hands write The Economist, but it speaks with a collective voice. Leaders 

are discussed, often disputed, each week in meetings that are open to all members of the editorial 

staff. Journalists often co-operate on articles. And some articles are heavily edited. The main reason 

for anonymity, however, is a belief that what is written is more important than who writes it.
203

 

Wilson wilde de krant van bij het begin onafhankelijk houden van politieke fracties en specifieke 

belangen van sociale klassen van de Britse maatschappij. Nagenoeg elke 19de eeuwse krant was 

immers verbonden met een bepaalde politicus of politieke partij, die hen in ruil daarvoor financieel 

steunden. Hierin slaagde hij aanvankelijk goed in, ook al ging de krant bijna ten onder aan financiële 

moeilijkheden tijdens haar eerste publicatiejaar. Maar wanneer Wilson besliste om zelf in de politiek 

te stappen en een zitje in het Britse parlement veroverde veranderde dit. Als eigenaar en 
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hoofdredacteur van de krant beschouwde Wilson The Economist niet geheel onterecht als zijn 

persoonlijke bezit en schakelde hij de krant in om hem te helpen in zijn electorale strijd. Hoewel The 

Economist vanaf dan wel politieke banden had, bleef de krant nog steeds trouw aan haar 

oprichtingsdoelstellingen, aangezien die volledig overeenkwamen met de doelstellingen van haar 

oprichter. 

Hoewel Wilson door het succes van zijn politieke carrière verplicht was om anderen aan het hoofd 

van de krant te plaatsen, bleef hij tot zijn dood in 1860 de meest invloedrijke persoon binnen de 

krant. Elke publicatie had zijn goedkeuring nodig. Na Wilson depolitiseerde de krant opnieuw, 

doordat zijn schoonzoon en opvolger, Walter Bagehot, er niet in slaagde zijn eigen politieke carrière 

van de grond te krijgen. De krant werd dus opnieuw volledig onafhankelijk en droeg consequent een 

liberale, doch soms conservatieve, ideologie uit in haar publicaties.  

De oplage van de krant is doorheen de 19e eeuw relatief laag gebleven. Tussen 1877 en 1920 groeide 

de oplage van 3700 naar 6000. Toch was The Economist  invloedrijk vanwege haar lezerspubliek dat 

zich hoofdzakelijk in hogere kringen situeerde. Het waren vooral politici, captains of industry en 

beleidsmakers die een exemplaar aanschaften. Vandaag heeft The Economist een oplage van maar 

liefst 1.4 miljoen exemplaren, waarvan ongeveer de helft in de Verenigde Staten van Amerika wordt 

afgenomen. De Amerikaanse markt werd echter pas na 1970 aangeboord en kende sindsdien een 

grote expansie204. 

Criticasters, van de krant verwijten haar wel eens haar pretentieuze toon en Brits klassensnobisme. 

Ook zou de algemene liberale instelling van de redactie vaak de nieuwsfeiten die gepubliceerd 

worden in normale nieuwsartikels tegenspreken en zouden haar argumenten vaak te simplistisch 

zijn205. Het gebruik van de heilige Drievuldigheid van privatisering, deregulatie en liberalisering zou 

ook nagenoeg altijd worden aangereikt als dé oplossing voor alle economische problemen206. 

Eigen bedenkingen en opmerkingen bij The Economist als bron 

Het doelpubliek van The Economist situeert zich duidelijk binnen de handelaars en zakenlui, wat te 

merken valt aan de centrale rol die commerciële relaties en vooruitzichten innemen in de artikels. 

Hoewel er soms belangrijke, vooral politieke, gebeurtenissen aan bod komen, is dit vooral in functie 

van de invloed die zij zouden kunnen hebben op commerciële activiteiten. Politieke speculatie kan 

ook binnen dit commerciële kader worden geplaatst. Commerciële belangen in de tweede helft van 

de 19e eeuw corresponderen echter sterk met politieke belangen, aangezien de MP’s over het 
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algemeen welstellende burgers zijn die hun eigen belangen en die van hun sociale klasse in het 

parlement verdedigen207. Vele artikels waar Japan in voor komt bevatten nagenoeg uitsluitend 

cijfergegevens met betrekking tot handel. Vaak wordt het land samen in een adem met China en 

India vermeldt. Slechts af en toe trof ik een artikel aan dat volledig over een bepaald onderwerp met 

betrekking tot Japan ging en waar dieper  ingegaan werd op de materie. Over het algemeen zijn deze 

onderwerpen politiek van aard, en sterk gerelateerd met de westerse interactie met Japan.   

Het taalgebruik van de krant is heel neutraal. Zelden zijn er waardegeladen uitlatingen over Japan, 

haar volk en haar cultuur. Indien ik die toch aantrof, kwam dit meestal voor in gepubliceerde 

lezersbrieven. Er is nagenoeg geen enkel spoor van invloed van het New Journalism terug te vinden 

The Economist, aangezien de neutrale berichtgeving en het type van onderwerpen van de artikels 

geen veranderingen ondergaat gedurende de hele bestudeerde periode.  

Aanvankelijk had ik niet verwacht The Economist als bron te gebruiken, vanwege de grote kost om 

toegang te krijgen tot het digitale historische archief208. Maar doordat de Universiteit Gent tijdens de 

maand november 2010 over een gratis trial beschikte, en mijn promotor zo vriendelijk was mij 

hiervan te verwittigen, heb ik de krant toch kunnen gebruiken. Aangezien het nog vroeg was in mijn 

onderzoek en ik nog niet volledig wist hoe ik de krantenartikels precies ging selecteren en verwerken, 

heb ik alle relevante artikels van de hele periode 1850-1911 opgeslagen voor later gebruik. Hierin 

heb ik dan later geen verdere selectie uit gemaakt, maar heb ik elk artikel van binnen de 

focusperiodes gelezen en, indien het nuttig was, verwerkt. Het archief zelf was zeer 

gebruiksvriendelijk en de artikels bestonden uit de originele, duidelijk leesbare, ingescande artikels 

van The Economist. 

 

1.4.3.3 The New York Times 

 

Historische en ideologische situering 

The New York Times werd opgericht in 1851 door Henry J. Raymond en George Jones, en werd voor 

het eerst op 18 september uitgegeven. Raymond had de positie van hoofdredacteur, terwijl Jones de 

financiële kant van de krant zou opvolgen. Hoewel Raymond de Amerikaanse Whigs steunde die het 

klassieke liberalisme209 voorstonden, beweerde hij dat dit de blik van de krant niet zou vernauwen. 
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Het motto van de krant was “All the news that’s fit to print”, en is dat gebleven tot vandaag210. 

Aanvankelijk was de naam van de krant voluit The New York Daily Times – ze werd van bij de aanvang 

inderdaad dagelijks uitgegeven –, maar dit veranderde in 1857 in The New York Times
211.  

Het was Raymond en Jones hun bedoeling om een krant voor het gewone volk uit te geven. Deze 

intentie probeerden ze te realiseren door een comparatief lage prijs voor hun krant te vragen. Ze 

meden bewust op sensatie beluste berichtgeving om de verkoop te stimuleren, zoals andere kranten 

deden, en wensten hun lezers van een objectieve berichtgeving te voorzien, waar zij erg goed in 

slaagden. In tegenstelling tot de zwart-wit voorstellingen die men vaak in andere kranten van die tijd 

aantrof, kon je in The New York Times een meer neutrale, objectieve blik op de feiten vinden. Een 

van de sterke punten van de krant, waarin ze zich aanvankelijk specialiseerde, was het interpreteren 

en publiceren van buitenlands nieuws212.  

Na de dood van Raymond in 1869 nam Jones het bestuur van de krant over. Hij benoemde een 

nieuwe hoofdredacteur, en slaagde erin om, tot zijn dood in 1891, het marktaandeel van The New 

York Times stabiel te houden. In die periode begon het New Journalism echter impact te hebben op 

de Amerikaanse gedrukte media, waardoor kort na de dood van Jones de invloedrijk en prestigieuze 

krant in moeilijke papieren raakte213. 

Hoewel de Raymond en Jones de krant onafhankelijk wensten te houden, ongeacht hun eigen 

politieke voorkeur, had The New York Times toch een zekere bias ten opzichte van het klassieke 

liberalisme, dat op het politieke niveau verwoord werd door de Amerikaanse Whigs. De krant 

steunde ook hun latere opvolger, de Republikeinse partij. In de loop van de jaren ’80 van de 19e 

eeuw werd de krant echter onafhankelijker. Uiteindelijk kwam het tot een breuk met de 

republikeinen in 1884, waardoor de krant politiek gezien volledig onafhankelijk was. Toch werd The 

New York Times nog jarenlang als de stem van de oudere generatie van republikeinen beschouwd214. 

Ook vandaag nog wordt The New York Times als een liberale krant beschouwd215. 

The New York Times zou tot het einde van de 19e eeuw een politieke krant blijven, wat haar in de 

veranderende Amerikaanse mediasector in financiële moeilijkheden bracht. Vanaf 1896 werd politiek 

secundair in de berichtgeving, en was de krant gedwongen zich aan te passen aan de economische 
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realiteit, waardoor zakelijk nieuws de voornaamste rol in The New York Times innam. Dit ging 

gepaard met het zoeken naar nieuwe inkomsten uit reclame216. 

The history of The New York Times since 1896 should properly be written with a somewhat different 

emphasis and from another viewpoint than the story of the paper under Raymond and Jones. In their 

day, a newspaper was first of all a vehicle of political opinion; and, as has been noted, The Times 

retained that character longer than most of its contemporaries.
217

 

De verandering van koers was te danken aan de nieuwe eigenaar en hoofdredacteur Adolph S. Ochs, 

die The New York Times in dat jaar overnam en vastberaden was om de krant economisch rendabel 

te maken. Onder zijn management – dat tot zijn dood in 1835 duurde – werd The New York Times 

een van de meest invloedrijke kranten van de 20e eeuw218. In plaats van de tendensen binnen de 

wereld van de gedrukte media te volgen, zorgde Ochs ervoor dat de krant een apart profiel kreeg. 

The New York Times concentreerde zich op een uitgebreide berichtgeving van politiek, buitenlands 

en zakelijk nieuws, en niet op amusement. Hiermee keerde Ochs zich tegen de sensatiezucht van het 

New Journalism terwijl hij de idealen van de oprichters van de krant op een commercieel 

levensvatbare manier in ere hield, en met groot succes219. 

Hedendaagse criticasters durven wel eens te zeggen dat The New York Times een krant is die 

gemaakt is door de elite voor de elite, hoewel men dit ontkent door te stellen dat The New York 

Times herhaaldelijk de overheid en grote multinationals bekritiseerd en uitgedaagd heeft220.  

Eigen bedenkingen en opmerkingen bij The New York Times als bron 

Vele artikels in The New York Times zijn afkomstig van andere kranten uit de Verenigde Staten van 

Amerika, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland. Vooral artikels van The London Times 

worden veel gebruikt. Er bestond dus een uitwisseling van informatie tussen verschillende kranten. 

Deze artikels worden vaak ongewijzigd overgenomen, waardoor er een soms uniformiteit in de 

berichtgeving bestond in sommige landen. Deze artikels worden vaak ongewijzigd overgenomen. In 

principe zijn het dus artikels die de opinie van een andere natie weergeven, maar aangezien ze veelal 

ongewijzigd blijven en door de publicatie in The New York Times een invloed uitoefenen op de 

vorming van de Amerikaanse publieke opinie, of ze weergeven doordat de eigen opinie hetzelfde is, 

zijn zij ongewijzigd gebruikt in de analyse en wordt ernaar verwezen als artikels van The New York 

Times. 
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Daarnaast is The New York Times weinig beïnvloed door het New Journalism aan het einde van de 19e 

eeuw, waardoor er minder sensatiezucht is in haar verslaggeving. Dit resulteert in minder excessief 

gebruik van waardegeladen taal, waardoor de artikels van de krant een gematigdere en betere 

indruk geven van de Amerikaanse beeldvorming van Japan tijdens de laatste jaren van de 19e eeuw 

en het begin van de 20e eeuw. 

Het digitale historische archief van The New York Times
221 is vrij toegankelijk voor eenieder die dat 

wenst en eenvoudig te vinden via hun website. Het is eenvoudig in gebruik, maar heeft enkele 

geavanceerde zoekfuncties die toelaten een zeer nauwkeurige zoekopdracht in te voeren. Die heb ik 

dan ook gebruikt om op woorden in de titel te zoeken, om zo mijn zoekresultaten te beperken, maar 

geen belangrijke artikels te missen. In plaats van te zoeken op “Japan” alleen, heb ik eveneens 

gezocht op “Japan” in de titel. Ik heb de nodige artikels doorgenomen in de loop van de maand juni 

2011. 

Even had ik een probleem, doordat een deel van de artikels uit de tweede focusperiode geen 

originelen die ingescand zijn waren, zoals de rest wel was, en ze uitgetypt bleken te zijn. Dit was op 

zich geen probleem, maar het feit dat de website geen onderscheid maakt tussen recente artikels – 

waarvoor men moet betalen om ze te raadplegen – en oude, uitgetypte artikels – die dus qua vorm 

hetzelfde zijn aan de betalende inhoud – zorgde voor een beperking in aantal artikels dat ik per 

maand kon bekijken. Dit technische probleem heb ik echter kunnen omzeilen en is niet meer 

weergekeerd bij de zoekresultaten van de andere periodes van mijn onderzoek.  

 

1.4.3.4 The London Times 

 

Historische en ideologische positionering 

The London Times werd op 1 januari 1775 opgericht door John Walter, een in Londen geboren en 

getogen uitgever. Aanvankelijk noemde de krant The Daily Universal Register, maar dit werd in 1788 

veranderd naar The Times. Om onderscheid te maken tussen haar vele zusterkranten wordt The 

Times ook wel The London Times genoemd, of The Times of London in de Verenigde Staten van 

Amerika. In deze scriptie zal ik altijd de naam The London Times gebruiken om verwarring met The 

New York Times te vermijden, die eveneens naar zichzelf verwijst als The Times. Gezien de beperkte 

concurrentie in de beginperiode, was de krant zeer winstgevend tijdens de eerste decennia van haar 

uitgave. Dit had als gevolg dat de krant in haar eigen inkomsten kon voorzien, zonder politiek 

mecenaat, waardoor ze van bij de aanvang volledig politiek onafhankelijk was. Dat de relatie tussen 
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The London Times en de Britse overheid niet altijd vlot verliep, wordt aangetoond door de 18 

maanden die John Walter in de gevangenis heeft doorgebracht tijdens zijn jaren als hoofdredacteur, 

vanwege sommige artikels die hij had gepubliceerd. Daarnaast was de krant in staat haar 

informanten en medewerkers beter te betalen, wat haar concurrentiepositie verstevigde en haar 

dominantie van de Britse krantenmarkt in stand hielp te houden222. 

Ideologisch werd en word The London Times als een traditioneel conservatieve krant beschouwd. The 

London Times schreef over het algemeen in het voordeel van de belangen van de gegoede klassen 

van de maatschappij. Uiterst zelden hebben zij andere partijen gesteund dan de Britse Conservative 

Party
223. Zo was de krant resoluut tegen de opheffing van de Corn Law, tot het uiteindelijk duidelijk 

werd, door de massale publieke protesten, dat tegenstand tegen de afschaffing onhoudbaar werd224. 

Daarnaast was de krant niet enthousiast over de steun aan de Ieren tijdens de grote Ierse 

hongersnood van (1845-1852), wat hiervoor reeds aan bod gekomen is225.  

The London Times zou tot 1850 zonder problemen de leidende krant van Groot-Brittannië blijven. 

Ook in het buitenland, vooral dan in Frankrijk, was men zich bewust van de grote invloed van de 

krant op de Britse publieke opinie en de Britse MP’s226. Er werd grote waarde gehecht aan de 

meningen en opinies in de publicaties van The London Times, omdat ze als representatief werden 

beschouwd voor de opinie van de heersende klasse in Groot-Brittannië. Dit leidde later zelfs tot een 

conflict met de Russische overheid, kort voor het uitbreken van de Japans-Russische oorlog (1904-

1905), toen The London Times op een voor Rusland onaanvaardbare manier berichtte over de 

Japans-Russische problematiek en de mogelijke oplossing ervoor. 

The power of The [London] Times to stimulate, to anticipate, and on occasion to organize public 

opinion had by 1850 been recognized for a full generation in official circles at home and abroad.
227

  

Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw begon The London Times echter concurrentie te ondervinden 

van andere, goedkopere kranten. De positie van de krant in de maatschappij, en haar financiële 

toestand, werd hier echter niet uitgesproken door aangetast. Zo was de krant de eerste om 

correspondenten mee met het leger naar de oorlog te sturen om verslag uit te brengen, tijdens de 

Krimoorlog (1853-1856). Deze rechtstreekse verslaggeving had een grote invloed en impact op de 
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perceptie van de oorlog228.  

Tijdens de 19e eeuw leverde de krant vaak informatie over het buitenland aan de Britse 

overheidsdiensten omdat de krant vaak beter geïnformeerd was over buitenlandse kwesties. Dit 

betekende echter niet dat The London Times een officiële rol had binnen de Britse politiek.  

De inhoud van de krant was kwalitatief en serieus, en er werden hoge standaarden van journalistiek 

gevolgd229. Bij de opkomst van het New Journalism bleef de kleinzoon van John Walter vasthouden 

aan het traditionele recept en verwierp hij de tendensen binnen de gedrukte media. Sensationele 

berichten verdienden volgens hem geen speciale aandacht230. 

He believed that the entire body of readers of The Times knew that, whether or not the paper was a 

pleasure to read, it was at once their indispensable need and paramount duty to digest, word by word, 

its solidly printed news and comment. Hence there was little point in varying the setting of the text or 

enlarging the type of the headlines.
231

 

Tijdens de jaren 1890 geraakte The London Times tijdelijk in grote financiële moeilijkheden. Onder 

het management van Charles Frederic Moberly Bell, de nieuwe energieke hoofdredacteur van 1890 

tot 1911, werd het nakende faillissement echter afgewend, onder andere door de introductie van 

agressieve Amerikaanse marketingmethodes. The London Times zag zich genoodzaakt om zich op 

commercieel niveau te moderniseren232.  

Criticasters van de krant durven haar, naast haar conservatieve houding, ook wel eens van politieke 

censuur verwijten. Een van de journalisten van The London Times heeft hiervoor in 1988 zelfs ontslag 

genomen, nadat een van zijn artikels werd gewijzigd door de hoofdredacteur, en hij dit zag als 

politieke censuur233. Toch bleef en blijft The London Times een krant met groot prestige, waarvan de 

kwalitatief hoogstaande inhoud door haar talrijke lezers word geapprecieerd.  

Eigen bedenkingen en opmerkingen bij The London Times als bron 

De kwaliteit van de artikels van The London Times is zeer goed. De krant bevat vele artikels van eigen 

correspondenten, terwijl bij artikels uit andere kranten – al dan niet uit het buitenland – altijd 

duidelijk word verwezen naar de herkomst. Een heel groot deel van de hits op mijn zoektermen – 

ongeveer 50% - bestaat echter wel uit reclame en vooral advertenties die niet relevant waren voor 

mijn onderzoek en storend waren bij het selecteren van artikels. In de laatste periode, 1904-1905, 

                                                
228

 The History of the Times. Vol. II , p. 166-192. 
229

 http://www.historyandpolicy.org/papers/policy-paper-104.html, geraadpleegd op 2/7/2011. 
230

 The History of the Times. Vol. III : The Twentieth Century Test, 1884-1912. Nedeln/Liechtenstein, Kraus 

Reprint, 1971, p. 90-91. 
231

 The History of the Times. Vol. III,  p. 90-91. 
232

 The History of the Times. Vol. III, p. 112 – 130. 
233

 Fisk (R.), The great war for civilization. The conquest of the Middle East. Londen, Fourth Estate, 2005, p. 329-

334.  



72 
 

was het aantal zoekresultaten zo groot – ongeveer 2500 per jaar – dat ik me genoodzaakt zag een 

extra zoekterm toe te voegen, die de hoeveelheid ongeveer halveerde. Ik zocht hiervoor op “Japan 

Japanese”, met het idee dat indien een nuttig artikel over Japan gaat, het wel meer dan enkel de 

naam van het land zal gebruiken en ook over het Japanse – “Japanese” in het Engels – volk of Japanse 

eigenschappen en dergelijke zou gaan. 

Daarnaast publiceerde de krant vele van haar lezersbrieven, ook indien die niet correspondeerden 

met de standpunten van de redactie, wat een interessant element vormt bij de verwerking van de 

artikels van The London Times. 

Ook van The London Times bestaat er een digitaal archief234, dat echter niet vrij toegankelijk is. Voor 

1 maand heb ik €17 betaald, wat op zich niet zo eenvoudig was omdat betaling enkel mogelijk was 

via internet en bijvoorbeeld niet via overschrijving. Het duurde echter meer dan een week voordat ik 

zelfs maar in staat was de betaling te maken, omdat de registratie van mijn account niet verliep zoals 

het hoorde. Ik kreeg geen bevestigingsmail, ook niet toen ik een tweede account aanmaakte via een 

ander e-mailadres, en het duurde verschillende dagen voordat de helpdesk van The London Times in 

staat was om mijn probleem op te lossen. Als het hierbij gebleven was, was ik een tevreden 

onderzoeker geweest, maar helaas. Toen ik er eindelijk in slaagde toegang te krijgen tot het digitale 

krantenarchief bleek al gauw dat de website met verschillende problemen kampte. Het meest 

frustrerende probleem was veruit de enorm trage laadtijden, die ervoor zorgden dat soms artikels 

helemaal niet laadden en je verschillende keren opnieuw moest proberen om het uiteindelijk te 

kunnen lezen. Soms was het echter onmogelijk om een bepaald artikel te bekijken. Daarnaast was de 

website soms eenvoudigweg ontoegankelijk, door technische fouten die tot een halve dag konden 

duren. Uiteraard zorgde dit voor behoorlijk wat onvrede en irritatie bij mezelf, en er zijn dan ook 

verschillende e-mails naar de helpdesk verstuurd die me geholpen hebben mijn frustratie te 

verwerken.  

De gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid van het digitale krantenarchief van The London Times 

is dus pover in vergelijking met de andere kranten – zeker in vergelijking met dat van The New York 

Times dat gratis ter beschikking word gesteld. Daarbij kwam ook nog dat de geavanceerde zoekopties 

bij deze website niet toestonden om op woorden in de titel te zoeken en ik genoodzaakt was om de 

volledige lijsten van zoekresultaten op het zoekwoord “Japan” te overlopen, wat behoorlijk wat tijd 

in beslag nam. In de loop van de maand juli 2011 heb ik deze artikels verwerkt. 
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DEEL II : Bronnenverwerking en -analyse 

 

2.1 Bronnenverwerking per focusperiode en per krant 

Zoals reeds vermeld werd heb ik, gezien de lengte van de periode waarover deze thesis handelt, 

besloten om bepaalde periodes van de tweede helft van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, te selecteren 

waarbij de interactie tussen Japan en het westen erg groot is en gebeurtenissen tijdens de 

focusperiodes mogelijk een blijvende invloed hebben gehad op de Angelsaksische beeldvorming van 

Japan. In totaal heb ik zes periodes geselecteerd, die – op een na – allen 2 volledige jaren beslaan. 

Deze periodes zijn : De opening van het land of kaikoku (1850-1854), de jaren 1863-1864, de Meiji-

restauratie (1867-1868), de Sino-Japanse oorlog (1884-1885), de Boxeropstand (1900-1901) en de 

Russo-Japanse oorlog (1904-1905).  

Het is de bedoeling om per krant de gepubliceerde artikels uit elke focusperiode door te nemen en 

aan de hand van citaten235 een algemene indruk te schetsen van de perceptievorming van Japan 

tijdens de periode die onderzocht word. Aangezien het weinig zinvol en nagenoeg onmogelijk is om 

elk artikel door te nemen, heb ik een selectie gemaakt van de zoekresultaten. De selectie zorgt voor 

ongeveer 100 tot 150 zinvolle artikels per periode die doorgenomen zijn op zoek naar opmerkingen 

en verwijzingen naar de manier waarop Japan voorgesteld en gepercipieerd werd. Deze selectie 

gebeurt hoofdzakelijk op basis van titel, omdat dit relatief eenvoudig is.  

Zo werden bij The Economist alle artikels die “Japan” in de titel hadden doorgenomen, samen met 

enkele belangrijke weerkerende rubrieken – zoals bijvoorbeeld de rubriek “Commercial And 

Miscellaneous News” of “Foreign And Colonial” – die proefondervindelijk de grootste kans op nuttige 

informatie gaven. Bij The London Times en The New York Times leverde het zoekwoord “Japan” een 

te groot aantal artikels op waardoor er ook hier een verdere selectie werd gemaakt op basis van de 

titel. Voor The New York Times was het mogelijk om te zoeken naar artikels met “Japan” in de titel, 

waarna verder op basis van de volledige titel en soms ook door kort de inhoud van sommige artikels 

te controleren op relevantie werd geselecteerd. Het digitale archief van The London Times stond niet 

toe om te zoeken op woorden in de titel, waardoor ik mij voor de laatste periode genoodzaakt zag 

om te zoeken op “Japan & Japanese”, wat het aantal artikels per jaar ongeveer halveerde van een 

2.500 tot 1.250. Hieruit werd dan opnieuw verder geselecteerd op basis van de volledige titel en 

soms ook de inhoud. Hierdoor komen bijvoorbeeld boekbesprekingen of cultureel informatieve 

artikels, die in de eerste periodes meer geïncorporeerd werden gezien de kleinere aantallen artikels, 

minder aan bod vanwege de op relevantie gebaseerde selectie. 
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Het resultaat is dus een algemene indruk van de perceptie van Japan, per krant, per periode. De 

belangrijkste relevante thema’s die aan bod komen in de artikels krijgen telkens een plaats binnen de 

periodieke analyse per krant, hoewel soms een bepaald item in de daaropvolgende periode niet 

meer aan bod komt. Dit stelt geen probleem, daar de bedoeling is om het algemene beeld van Japan 

weer te geven, en de beeldvorming niet thematisch word ontleed per periode.  

 

2.1.1 1850-1854 

De opening van Japan, of kaikoku, is de eerste van de zes focusperiodes. Deze periode werd 

geselecteerd omdat na meer dan twee eeuwen van bewust isolement de Japanse overheid door 

westerlingen gedwongen werd om het land open te stellen voor diplomatieke en uiteindelijk ook 

commerciële betrekkingen met buitenlanders.  

In Europa is er tijdens deze periode weinig belangstelling van overheden om Japan open te stellen 

voor handel. Dit kan deels verklaard worden door de Krimoorlog (1853-1856) – waarin Frankrijk, 

Groot-Brittannië, het Ottomaanse rijk, het koninkrijk Sardinië en Rusland in betrokken waren en 

waarmee zij de handen vol hadden – en andere vraagstukken die in Europa de aandacht opeisten. 

Voor het uitbreken van de oorlog, in 1851 stuurden de Fransen echter nog een expeditie, zowel 

militair, commercieel als diplomatiek van aard, die evenwel faalde in haar doel handelsrelaties met 

Japan aan te knopen236. De Amerikanen daarentegen lijken vastberaden om Japanse havens op z’n 

minst als tussenstop op weg naar China open te stellen, en uiteindelijk slagen zij ook in hun opzet. 

 

2.1.1.1 The Economist 

Over het algemeen worden weinig waardegeladen woorden gebruikt in de artikels van The 

Economist tijdens deze periode. Een neutrale, zakelijke toon overheerst in nagenoeg alle artikels. 

Men beseft enigszins dat men uiterst weinig afweet van Japan en dat valt op in de publicaties, vooral 

wanneer men refereert naar Japan als een ver gebied of afgesloten rijk. Toch heerst er een zekere 

appreciatie voor Japan, als onderdeel van het exotische en mysterieuze Verre Oosten. In een artikel 

dat de oosterse ceramiek looft, word er naar Japan verwezen als een “insulated but magnificent 

empire … another Britain”
237

. Dit wil evenwel niet zeggen dat er geen negatieve kenmerken aan 

Japan worden toegeschreven. Een boekbespreking van een werk over Japan beweert dat “the people 

appear kindly and benevolent”, maar laat zich openlijk negatief uit over het establishment – 

                                                
236

 The Economist, 30 augustus 1851, Vol. 009, uitgave 418, pp. 14-15, Commercial And Miscellaneous News. 
237

 The Economist, 28 januari 1854, Vol 012, uitgave 544, pp. 5-6, Japan In Pall Mall. 



75 
 

“government be jealous and cruel”
238. The Economist is sterk gekant tegen sakoku, gezien de 

stellingname van de redactie in het voordeel van de vrijhandel, en pleit dan ook sterk voor de 

opening van Japan.  

So much superior is a trading community to a community that lives on the produce exclusively of its 

own territory, and shuts itself up in a morose, even if stately and surly, independence. Japan assists no 

other nation. England assists all the world and is by all the world assisted
239

. 

Wanneer de Amerikaanse regering er een gelijkaardige opinie op nahoud, aarzelt men niet om dit te 

gebruiken om de eigen ideologisch gekleurde berichtgeving kracht bij te zetten door deze opinie te 

publiceren.  

…inhospitable and anti-social system which Japan has pursued for about two centuries…
240

 

Voordat de Amerikanen erin slagen om Japan open te stellen voor handel, in 1854, is er vooral veel 

aandacht voor de kwestie van de schipbreukelingen. De negatieve ervaringen van de Verenigde 

Staten van Amerika op dit gebied zorgen voor ongenoegen in het land en plaatsen Japan in een 

minder goed daglicht. Verschillende Amerikaanse schipbreukelingen werden blijkbaar niet zo goed 

ontvangen en behandeld in Japan. Gezien de beperkte informatie over en interesse in Japan, en de 

concentratie van Britse middelen op het Europese toneel door de Krimoorlog, is het niet 

verwonderlijk dat de meeste informatie over Japan uit Amerikaanse hoek komt. De kwestie van de 

schipbreukelingen, die in hoofdzaak een Amerikaanse kwestie is, krijgt dan ook een plaats in de 

artikels van The Economist. Ook het verloop van de expeditie van commodore Perry – dat verband 

houd met de schipbreukelingenkwestie – wordt met grote aandacht gevolgd in The Economist en de 

status van de expeditie word dan ook frequent geüpdate. Een mogelijk succes van die missie zou wel 

eens commercieel mogelijkheden kunnen creëren, waar Britse handelaars zonder twijfel hun 

graantje van zouden willen meepikken. 

Een in The Economist gepubliceerd extract uit de New York Herald, waarin men de komende 

expeditie van commodore Perry naar Japan bespreekt, verwijst vooral naar de diplomatieke 

reglementering voor de behandeling van schipbreukelingen als een zeer belangrijk doel van de missie. 

Zij laten daarbij de kans om het buitenlands beleid van Japan te veroordelen niet voorbijgaan, en 

verwijzen naar Japan als een “barbarous nation” en een “weak country”
241.  

Wanneer het uiteindelijk zover is, en de onderhandelingen voor een verdrag tussen commodore 
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Perry en een Japanse overheidsdelegatie in 1854 aanvangen is de door de schipbreukelingenkwestie 

gecreëerde negatieve atmosfeer niet meer te bekennen en is de positieve toon dominant.  

Throughout the negotiations the Japanese showed none of the captiousness and arrogance usually 

attributed to them, but as much forbearance and courtesy with the strangers as the most graceful of 

European diplomatists exhibit towards each other
242

. 

… , and its strange people forming part of the great family of man
243

. 

De onverwachte bevredigende afloop van de onderhandelingen – waarmee ook de behandeling van 

schipbreukelingen op Japans grondgebied werd geregeld – werd duidelijk goed ontvangen en ligt aan 

de basis van een meer positief taalgebruik in de berichtgeving over Japan. 

Hoewel de meest waardegeladen taal van deze periode in feite afkomstig is van Amerikaanse 

journalisten en auteurs, belanden hun artikels toch onversneden in The Economist. Aangezien er in 

de artikels meestal ingepikt wordt op het discours van de Amerikanen, kunnen we dit ook als het 

discours van The Economist  beschouwen.  

 

2.1.1.2 The New York Times 

 

Het probleem van de behandeling van Amerikaanse schipbreukelingen door de Japanners staat 

centraal in deze periode. Het is niet verwonderlijk dat deze kwestie gevoelig ligt in de Verenigde 

Staten van Amerika. Er doen diverse geruchten de ronde over hoe schipbreukelingen behandeld of 

zelfs zwaar mishandeld of gedood worden door de Japanse autoriteiten, hoewel die geruchten nooit 

bewezen of formeel bevestigd worden. Ook verschillende Japanse schipbreukelingen zijn door 

Amerikaanse schepen opgepikt en bevinden zich in deze periode in de VSA. Hiermee is meteen de 

basis gelegd voor een expeditie naar Japan, die als hoofddoel het regelen van het 

schipbreukelingenprobleem heeft, maar daarnaast ook gekoppeld is aan “friendly intentions for 

trade”. Er heerst een algemeen negatief beeld van Japan, hoofdzakelijk dankzij haar “inhuman laws”  

met betrekking tot schipbreukelingen244. Ook sakoku is onderwerp van scherpe kritiek. “Japanese 

jealousy to European commerce” zou aan de basis van het beleid liggen, en het zou Japan in de loop 

van de jaren veranderd hebben in een in een “galvanised mummy” – letterlijk een “verzinkte 

mummie” 245. 
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Japan has no right to bury her treasures behind her walls and to imprison her people under the cover 

of a loathing and ignorant superstition
246

. 

Met “superstition” verwijst men waarschijnlijk naar de semireligieuze status die sakoku over de tijd 

heeft gekregen in Japan dankzij de lange duur van het beleid, gekoppeld aan een religieuze verering 

van de voorouders onder invloed van het confucianisme. Hierdoor is het als het ware een 

voorouderlijke wet geworden, iets dat er altijd al geweest is en dat niet veranderd mag worden. 

De manier waarop deze missie moet ondernomen worden is onderwerp van discussie. Velen, 

verontwaardigd door de vaak overdreven verhalen over de slechte behandeling van 

schipbreukelingen, zijn voorstander van een harde koers. Een “show of power”  van de VSA zou 

moeten volstaan om de schipbreukelingenkwestie recht te zetten en ook om het land te openen voor 

Amerikaanse handel247. Indien de Japanners toch niet zouden toegeven aan de Amerikaanse eisen en 

de aangeboden verlichting afwijzen zullen zij als kinderen de les moeten worden gespeld248. Een 

demonstratie van de kracht en het genie van de VSA aan de Japanse schipbreukelingen in 

Amerikaanse handen, om hierover verslag uit te brengen aan de leiders van Japan zou dit doel 

helpen bereiken.  

… to the Emperor, who will, no doubt, be so much astounded at their report, that he will immediately 

disembowel himself, or direct their disembowelment – the usual way the Emperor has of manifesting 

his imperial mortification or displeasure
249

. 

Het is moeilijk om te bepalen of dit citaat een sarcastische ondertoon heeft, of een accurate 

weergave is van het beeld dat men heeft van de keizer van Japan. Wat vaststaat is dat het 

taalgebruik een zekere morele superioriteit insinueert.  

Er is echter ook veel kritiek tegen dit harde standpunt dat men wenst in te nemen. Een vertoon van 

macht en mogelijk geweld, gekoppeld aan een gedwongen opening van het land voor handel, zou op 

lange termijn negatief uitdraaien. Hierbij wordt schaamteloos kritiek geuit op de Opium oorlog en de 

justificatie van Groot-Brittannië voor haar handelingswijze in China250. Dit wordt gekoppeld aan een 

bewustzijn van gebrekkige informatie over Japan. 

It may be prudent to know a little about a people to whom we propose to teach so much. 

… 
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Japan is as insulated in manners, habits, government and religion, as in situation. Every thing strikes 

the stranger as anomalous, …
251

 

Dit wil echter niet zeggen dat critici van een harde politiek tegen een opening van Japan zijn. Zij 

wensen dit enkel op een andere manier te bereiken, “enforce[d]  by just and moderate means”252. 

Tenslotte is Japan een “semi-barbarous empire” , zwakker dan de VSA , bevolkt door een “barbarous 

people”, dat onherroepelijk onderhevig zal zijn aan het “manifest destiny” van de VSA253. De 

beschaving van Europa en Amerika is nu eenmaal superieur ten opzichte van de rest van de wereld254, 

en “throwing open these mysterious islands to civilization” is een taak van de beschaafde, westerse 

wereld255. 

Toch zijn er binnen deze ideologisch superieure context ook relatief positieve commentaren te 

vinden over de Japanners. 

Jealousy is a failing among these people. … Although sufficiently watchful, the jealousy of the 

Japanese is not by any means so great as that of many other Asiatic nations. 

… 

When we come to examine dispassionately the character of this singular people, we find it 

distinguished by many virtues which nations in a higher degree of civilization would do well to copy. 

They are temperate, frugal and honest;…; and although, at first sight, there may appear something 

discreditable in the seclusion which they appear determined to preserve, yet when we consider the 

fearful excesses committed under the garb of Christianity by the only Europeans with whom they 

have come in contact, upon a peaceful and harmless people, it can scarcely afford much ground for 

surprise that they should determine, in justice, to exclude from their shores all strangers, whom their 

past experience had taught them only visited them for the purpose of marring their repose and 

disturbing the peaceful character of their Government. 

With Respect to education, these islanders are perhaps the most enlightened people in the world. … In 

agriculture, horticulture, manufacture of silks, porcelain and that description of ware which takes its 

name from their country, the Japanese are preeminently skilful;…
256

 

Door het belang dat aan de schipbreukelingenkwestie wordt toegekend, worden de voorbereiding 

van de expeditie van commodore Matthew C. Perry nauwgezet gevolgd. Niet minder dan 18 artikels 

of vermeldingen worden aan de komende expeditie gewijd, binnen een periode van 6 maanden. 

Wanneer Perry eind oktober 1853 de Japanse kust voor de eerste maal aandoet, en het presidentiële 

voorstel aflevert, word zijn interactie met de Japanse autoriteiten nauwkeurig gevolgd in The New 

York Times. Waardegeladen uitlatingen over Japan en haar inwoners blijven echter beperkt tot 
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enkele positieve opmerkingen over het Japanse volk – zoals “cordial and friendly”, “ peopled by a 

cognate race”
257 – en de minder positieve indruk dat zij niet zo beschaafd zijn als het westen. Ook 

staan sommigen nu meer sceptisch tegenover het idee dat er onmiddellijk een intense, waardevolle 

handelsstroom op gang zou worden gebracht met de opening van Japan258. 

De terugkeer van Perry in juni 1854 en de succesvolle afsluiting van een verdrag tussen de Verenigde 

Staten en Japan heeft een erg positieve invloed op de beeldvorming van Japan. Hoewel er nog enige 

ontevredenheid merkbaar is omtrent de schipbreukelingenkwestie – die nu wel opgelost is – en 

Japan uiteraard nog steeds een inferieur volk is – “…we might reasonably hope that the Japanese 

would become an enlightened people.”
259 –, ligt de nadruk in publicaties nu vooral op de gastvrijheid 

waarmee de Amerikaanse missie is ontvangen, de positieve en vriendschappelijke sfeer van de 

onderhandelingen, en de goede verstandhouding die is opgebouwd260.  

We have found them [de Japanse autoriteiten] kind and corteous – many of them disposed to be 

friendly, and all apparently pleased at the prospect of a more extended intercourse with their 

fellow)men than … hitherto afforded  [to] them.
 261

 

Maar ook de Amerikaanse prestatie in Japan wordt stevig in de verf gezet. Niet iedereen had 

verwacht dat de missie zo vlot en vreedzaam zou verlopen262. Het succes van Perry is tevens een 

succes voor de vooruitgang van de mensheid263. 

Thus, you see more has been accomplished than any one believed possible, and we have commanded 

more respect and been treated with more courtesy by these exclusive and half-civilized people than 

those of any other nation who have visited here. 

… 

… that we are “the greatest people on the face of the earth”.
 264

 

                                                
257

 The New York Times, 31 oktober 1853, Highly Interesting from the Japan Expedition. & 12 november 1853, 

Japan, China, and the United States.; From the London Spectator. 
258

 The New York Times, 8 december 1853, JAPAN.; Com. Perry's Expedition-Misapprehension concerning 

Commerce with Japan, &c. Extract from a private letter from an American gentlemanin China. 
259

 The New York Times, 11 juli 1854, IMPORTANT FROM JAPAN. 
260

 The New York Times, 26 september 1854, From the Japan Squadron. & 30 september 1854, OPENING OF 

JAPAN. & 21 oktober 1854, The Japan Expedition. & 31 oktober 1854, THE JAPAN EXPEDITION. 
261

 The New York Times, 22 juli 1854, JAPAN.; Visit of the American Squadron--Habits of the People--Products of 

the Country, &c. From the New-York Observer. 
262

 The New York Times, 13 juni 1854, JAPAN OPENED.; Satisfactory Result of Commodore Perry's Visit. Three 

Ports Opened to American Trade. Agreement to Furnish Coal to American Steamers. INTERESTING NARRATIVE. 

Detailed Account of Commodore Perry's Second Visit. & 13 juni 1854, The Japan Expedition. & 17 juni 1854, The 

Treaty with Japan. & 26 juni 1854, FROM CHINA AND JAPAN.; 
263

 The New York Times, 1 december 1854, The Japan Trade. 
264

 The New York Times, 13 juli 1854, From the Japan Expedition. 



80 
 

Desalniettemin is er ruimte voor kritiek op de Japanse maatschappij, en dan vooral op de elitaire 

cultuur en de – althans vanuit het standpunt van westerlingen – bizarre gebruiken die zij hebben265.  

… the common class are a miserable set of beings, ground down by oppression and tyranny, and 

living in a state of constant fear of their rulers.
266

 

… but the servility of the untitled people strikes one less favorably.
267

 

Alle culturele fenomenen worden echter wel vanuit de eigen culturele normen en waarden 

gevaloriseerd. 

 

2.1.1.3 The London Times 

 

Twee elementen bepalen de houding in The London Times ten opzichte van Japan bij de aanvang van 

deze periode. Ten eerste is er de schipbreukelingenkwestie en  ten tweede sakoku.  

Hoewel de schipbreukelingenkwestie hoofdzakelijk een Amerikaanse zaak is, bestaat er ook in Groot-

Brittannië een sterk negatief gevoel  ten opzichte van de Japanse wetgeving en autoriteiten door 

deze zaak. De vreselijke verhalen die de ronde doen over de “ignominious and cruel imprisonment” 

die schipbreukelingen te wachten staat en de “inhuman barbarity” waarmee zij worden behandeld 

in deze “barbarous and inhospitable region” zijn stof voor veel ongenoegen268. 

Daarnaast is het isolationisme van Japan een doorn in het oog voor Groot-Brittannië en haar 

commerciële belangen. Men stelt dat een “rich and populous country” als Japan niet het recht heeft 

om beschaafde naties van haar kusten te weren, al dan niet uit “jealousy”, indien dit die naties 

commerciële schade berokkent269. 

Now, we deny the right of any nation … to refuse all commercial intercourse with other nations. Such 

a course may be tolerated by civilized nations so long as it does not interfere with their commerce and 

the welfare of the human race; but we insist that it is the right of civilized and Christian nations to 

compel barbarians thus situated to submit to the general law of nations, and to a certain degree of 

intercourse; …  and when this right is denied and withheld, it becomes the duty of a commercial 

people to remedy the evil…
270

 

Het is de plicht van elke beschaafde natie om zo’n “barbarous and intolerable law” van een “vain, 

ignorant, semi-barbarous, and sanguinary nation” af te schaffen, zelfs met geweld indien nodig. 
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Niet iedereen is echter te vinden voor een gewelddadige koers, en men is zich bewust van de 

onschuld van het volk die geen verantwoordelijkheid kan dragen voor de acties van hun overheid271.  

Het nieuws van de missie van commodore Perry wordt dan ook positief onthaald in Groot-Brittannië. 

Er wordt gesteld dat het welslagen van de missie goed is voor de hele wereld, vooral dan op 

commercieel vlak. Aanvankelijk doen er enkele geruchten de ronde dat de missie “warlike” van aard 

is, om “certain outrages” – met betrekking tot de schipbreukelingenkwestie – te bestraffen, maar de 

vredevolle intenties van de expeditie worden snel bevestigd272.  

Deze overwegend negatieve beeldvorming staat in schril contrast tot de verslaggeving van contacten 

tussen Amerikanen en Japanse schipbreukelingen. Hoewel Japanners een “strange people” zijn in de 

ogen van westerlingen, heerst er een grote appreciatie voor hun “high advancement in many of the 

arts” die men in hun goederen aantreft en kent men hen een zekere “natural intelligence” toe273.  

They were gentle and agreeable in their deportment and appeared highly delighted at what they saw 

and the kind of treatment they experienced from the citizens generally. 
274

 

… how immeasurably the artisans of that barbarous island excel them.
275

 

Blijkbaar wordt het Japanse volk over het algemeen niet in het negatieve discours ingeschreven, 

gezien de positieve commentaren over zowel de ontmoetingen met Japanse schipbreukelingen als de 

eerste contacten met “natives” die “very cordial and friendly in their intercourse” waren276. 

Wanneer commodore Perry in 1854 terugkeert naar Japan en een voordelig verdrag afsluit met de 

Japanse overheid – waarmee ook de schipbreukelingenkwestie geregeld wordt – zijn er geen directe 

redenen meer om een negatief discours ten opzichte van Japan vol te houden. Het enige dat 

overblijft is het westerse superioriteitsgevoel ten opzichte van niet-westerse volkeren en landen. 

Men apprecieert hun “peaceful intentions” en het feit dat buitenlanders nu “everywhere treated with 

kindness and respect, and especially by the country people” worden277.  

The authorities and people of the two towns have manifested much kindness and attention.
278
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Er wordt eveneens opgemerkt dat de “exclusive, mysterious Japanese”, ongeacht hun gebrekkige 

kennis van handel drijven met het buitenland, zeker en vast niet “ignorant” zijn op het vlak van 

handel en zich niet in de luren zullen laten leggen279.  

 

2.1.2 1863-1864 

De jaren 1863-1864 kenmerken zich vooral door twee gewelddadige conflicten tussen twee Japanse 

clans enerzijds en het Tokugawa establishment en de westerlingen anderzijds. Zowel de Satsuma als 

de Chōshū  clan – beide sterk anti-Tokugawa en anti-westers, maar op dat moment nog geen 

bondgenoten van elkaar – waren het slachtoffer van een westerse strafexpeditie, weliswaar met 

medeweten en goedkeuring van het shogunaat, die zij zelf uitlokten door hun agressieve acties tegen 

westerlingen. Zowel de Amerikaanse, Franse, Britse en Hollandse marine namen hieraan deel en de 

coalitie behaalde een beslissende overwinning op de privélegers van de daimyō. Het feit dat het 

shogunaat schijnbaar niet in staat was om de opstandige domeinen onder controle te houden 

ontging de westerse media niet. Dit feit werd gebruikt bij de legitimatie en justificatie van de 

westerse militaire interventies, die niet tegen het Japanse establishment waren gericht, hoewel het 

shogunaat in beide gevallen wel verplicht werd een schadevergoeding te betalen. 

 

2.1.2.1 The Economist 

 

Voor het uitbreken van vijandelijkheden zijn er enkele opmerkelijke artikels die het Britse 

imperialisme in het Verre Oosten behandelen en deels verklaren vanuit nationalistische hoek door 

het eigen volk specifieke karakteristieken toe te schrijven.  

This Manifest destiny we see accomplished in India, in progress in China, incipient, but unmistakeable 

in its main features in Japan. 

… 

Their [handelaars] energy, their talents, their integrity – so far beyond those of the native population, 

and we may add without vanity, usually far beyond those of other foreign visitants – … 

Thus, little by little, with or without design, by the mere natural ascendancy of superior capacity, by 

the mere inevitable operation of natural causes, we – … - become native powers in various Eastern 

countries; …
280

 

Opmerkelijk hierbij is het gebruik van de term Manifest Destiny. Men gaat schijnbaar uit van een 

soort inherente superioriteit van het Britse volk, zowel ten opzichte van niet-westerse 

bevolkingsgroepen als andere westerlingen. In een ander artikel stelt men ook dat de Engelse invloed 
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en overheersing in het Verre Oosten niets anders is dan een ware zegen voor de lokale bevolking, in 

vergelijking met hun eigen leiders. 

But nothing will persuade us that the semi-civilised races of the East in general (Japan we incline to 

consider and exception) the governing ability and the conscientious sense of duty which are 

characteristic of most Englishmen, as compared with the corresponding qualifications of their own 

chiefs, must not prove an incalculable blessing.
281

 

Interessant hier is dat Japan als een uitzondering wordt beschouwd in het rijtje van de landen in het 

Verre Oosten, hoewel men haar – net als andere landen van het Verre Oosten – als “semi-

barbarous
282

” beschouwt. Waarom dit precies is wordt helaas niet nader toegelicht. Mogelijk komt 

dit door de unieke houding van de Japanners ten opzichte van westerlingen. Ook wordt er enige 

zelfkritiek toegepast, hoewel de verwoording uiterst mild is en de grootte van de eigen 

verantwoordelijkheid inadequaat beschrijft. 

… this process has usually been attended with much arrogance and often with wrong on our side.
283

 

De aanleiding voor het eerste conflict, tussen Groot-Brittannië en de Satsuma clan, wordt scherp 

veroordeeld in The Economist. Aanvankelijk lijkt men niet volledig op de hoogte van de situatie en 

word het conflict voorgesteld als een algemeen conflict met Japan. Men hamert vooral op het niet 

nakomen van het gemaakte verdrag. 

The treaty engagements have been evaded, our mission has been treacherously attacked, and our 

unoffending citizens savagely mutilated and murdered 

… the old course of disingeniousness, evasion, treachery, and outrage will begin afresh.
284

 

Met “the old course” verwijst men duidelijk naar de moeilijke opening van Japan en het diplomatieke 

spel dat daarmee gepaard ging. De manier waarop men tot het verdrag gekomen is, door sterke 

externe druk, word uiteraard niet vermeld of bekritiseerd. Echter, twee weken later verschijnt er een 

artikel dat minder agressieve taal gebruikt, en zelfs een verzoenende toon heeft.  

It was admitted … that the Japanese Government - … - has on the whole acted very fairly by us …
285

 

 Japan wordt niet langer als enige schuldige in de hele kwestie aangewezen. Er wordt een zekere 

verantwoordelijkheid bij de handelingen van Groot-Brittannië gelegd. 
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… increase and to justify  that dislike and distrust of foreigners which has always been so strong 

among the natives.
286 

Daarbij veroordeelt men ook de manier waarop Japan ontsloten is door Britse handelaars287 – uiterst 

merkwaardig voor een krant die in de vorige periode resoluut tegen het Japanse isolationisme was 

en sterk voorstander was van de handelingswijze van commodore Perry. Dit komt in verschillende 

artikels naar voor en gaat van een algemeen in vraag stellen van de methode tot het in vraag stellen 

van delen van het verdrag. 

It is very questionable whether we ever ought to have insisted on this extra-territoriality clause, … ;- it 

is one which we should never dream of proposing to any nation whose power or whose civilization we 

respect; …
288

  

Wanneer het conflict uiteindelijk leidt tot het bombardement van Kagoshima in augustus 1863, 

heerst er een dubbel gevoel omtrent deze daad. Enerzijds rechtvaardigt men de actie van de Britse 

marine door te stellen dat het recht aan de zijde van de Britten is voor deze vergeldingsactie. Bij deze 

justificatie worden woorden zoals “suspicious” – te interpreteren als onbetrouwbaar, niet verdacht – 

en “dishonest
289” gebruikt. Maar anderzijds betreurt en veroordeelt men de gevolgen voor de 

onschuldige burgers van Kagoshima. Dit komt enkele keren terug in artikels over de situatie in Japan. 

Men veroordeelt echter niet het geweld of de actie, maar enkel de bijkomstige betrokkenheid van 

burgers. 

Het conflict met de Chōshū  clan krijgt heel wat minder aandacht. Er wordt vooral over de politieke 

aspecten en gevolgen van het conflict bericht, waarbij opnieuw de nadruk ligt op het feit dat de 

Japanse overheid niet aan de basis ligt van het conflict en aan de zijde van de westerse naties 

staat.290 

Deze conflicten en de negatieve aspecten van de beeldvorming in deze periode beslaan vooral de 

overheid en haar vazallen. De eigenlijk bevolking wordt niet vermeld, behalve dan als slachtoffers bij 

het bombardement van Kagoshima. Een uitgebreide boekbespreking van een reisverslag in oktober 

1863 geeft ons een meer algemeen idee van het beeld van Japan. De manier waarop het Japanse 

volk, land en cultuur wordt beschreven in deze boekbespreking, en dus ook in het boek zelf, is uiterst 

positief. Het gebruik van verwoordingen zoals “country of rare beauty”, “civility and kindness”, 

“horticultural riches”, people are of a peaceful and not inhospitable disposition”, paradise of the 

working man” [op materieel vlak], “ingenuity”, “fond of flowers” en “prosperity”, maken dit snel 
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duidelijk. Daarbij worden twee uitgesproken karakteristieken aan Japanners toegeschreven, namelijk 

hun “love of children” en hun “imitative skill”. De overheid wordt echter als opportunistisch 

beschreven, en de heersende klasse als vijandig291. 

Er heerst in de periode 1863-1864 een sterk positief beeld van het Japanse volk en hun cultuur, 

uiteraard gekleurd door een westers superioriteitsgevoel. De heersende klasse, en dus in feite de 

actoren van het staatkundige systeem, worden overwegend negatief weergegeven. Desalniettemin is 

er in deze periode aandacht voor bescheiden zelfkritiek die de relatie met het Japanse establishment 

beslaat. Voor Britten zijn Japanners over het algemeen “… a people who are by no means 

“barbarians”, …, but yet whose form of civilisation differs so materially from our own, …”
292. 

 

2.1.2.2 The New York Times 

 

De informatie in The New York Times uit deze periode is aanvankelijk zeer verwarrend en onvolledig. 

Er is weinig aandacht voor de chronologie van gebeurtenissen, die meermaals herhaald worden door 

de publicatie van brieven en correspondentie met diverse contactpersonen, vaak meerdere maanden 

na de feiten, terwijl hier weinig nieuws in te vinden is. De moord op Mr. Richardson en het 

verwonden van twee van zijn gezellen door het gevolg van de daimyō van Satsuma, in september 

1862, is dan ook begin 1863 nog steeds een belangrijk en actueel nieuwsitem. Meteen wordt 

duidelijk dat dit feit een invloed uitoefent op de beeldvorming van Japan, ook in de VSA waar de 

publieke opinie in het voordeel van Engeland oordeelt. De moord wordt herhaaldelijk veroordeeld en 

kennelijk is er veel wrevel rond de afhandeling van de zaak. 

Everything here is managed so secretly among themselves that it is almost impossible to get at the 

truth.
293 

Deze negatieve sentimenten worden gereflecteerd in algemeen negatieve commentaar op Japan en 

haar bevolking, binnen de context van artikels die over deze moord verslag geven. 

The country people, merchants and laborers, are harmless enough, and do nothing worse than cheat, 

steal or beg if they can.
294

 

En dit is slechts het topje van de ijsberg in een zwarte periode voor de beeldvorming van Japan in The 

New York Times. Ik heb slechts drie positieve verwijzingen gevonden in de vele artikels die ik 
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verwerkt heb van deze tumultueuze periode. Een dat de Japanse overheid prijst voor haar 

behulpzaamheid bij een scheepsramp ; een artikel waarin men vond dat “All the Japanese were very 

polite and civil, as they always are”  en “The Tycoon (or the Yeddo Government) [Tycoon is het 

Engelstalige woord voor shōgun] is really friendly to foreigners, partly because they are willing to 

introduce foreign customs and ideas, but principally because they are making money for them.” En 

een derde artikel waarin het volk als “civil and well-disposed as ever” lijkt te zijn295. 

Nagenoeg alle artikels behandelen de interne politieke situatie van Japan, of relatie tussen Japan en 

westerse naties en burgers op haar grondgebied. Beide onderwerpen zijn sterk verbonden met 

elkaar, en de situatie is doorheen de hele periode precair. 

Letters from Japan, dated March 4, state that the Empire of Japan is at present undergoing a political 

and social revolution which is exceedingly dangerous to foreigners.
296

  

Na het stellen van een ultimatum van de Britten in mei 1863, voor de genoegdoening van de moord 

op Mr. Richardson, doen zich enkele nieuwe incidenten voor – zoals de moord van twee op wacht 

staande Britse mariniers  en de afsluiting van de zeestraat van Shimonoseki door de Chōshū  clan 

voor westerse scheepvaart door het vuur te openen op alle westerse schepen die zich binnen bereik 

van hun kustverdedigingen begeven – tussen Japanners en buitenlanders op hun grondgebied. Deze 

incidenten zorgen voor nieuwe kritiek en spanningen, die Japan bijna in staat van oorlog brengt met 

het westen. De Amerikaanse publieke opinie spreekt zich steevast in het voordeel van de 

buitenlanders uit, waar ze zich het best mee kunnen identificeren, gericht tegen de “barbarous 

murder[s]”, “flagrant outrages” en “three unprovoked and outrageous acts”
297. 

However deeply we may sympathize with the English in their indignation at repeated outrages on 

their subjects, …
298

 

De Verenigde Staten stellen zich in het conflict aanvankelijk echter wel neutraal op, ongeacht hun 

sympathieën299. Zij zijn duidelijk vooral bezorgd om hun eigen egoïstische belangen en maken 

absoluut geen bezwaren tegen een hardhandige aanpak van de Japanse problematiek, aangezien dit 

het bereiken van hun objectieven in het Verre Oosten enkel zou vergemakkelijken. Gekoppeld aan 
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een westers superioriteitsgevoel dat prominent aanwezig is in het Amerikaanse denkpatroon, leid dit 

tot enkele opmerkelijke stukjes tekst300.  

…, and the Japanese, with good reason enough, are no doubt beginning to think that it is fear on our 

part which prevents us from making them adhere to their treaty obligations, or cease to act like 

barbarians towards ourselves.
301  

Philanthropists and moral Secessionists may theorize till doomsday over the peace policy to be 

pursued in opening barbarous countries to the civilized world, but without a display of physical force 

and an occasional lesson in its practical application, little or no progress has ever been or will be 

made in the East in this direction.
302

 

We have always advocated that a display of brute force was necessary to progress in the East; … 

Again, we say, in dealing with semi-civilized and barbarous nations, might is right – and the civilized 

world should not be too scrupulous where bigotry, ignorance and superstition are the bases of 

stubborn exclusion.
303

 

The fate of India – the fate that impends over China – the fate that , since the days of the Macedonian 

ALEXANDER, has ever been the lot of all these semi-civilized Asiatic states which have had the 

misfortune to come into collision with the power of the West – such, in the future, will be the fate of 

Japan.
304

 

In any other country all must own that such a demand would be nothing less than a declaration of 

war. But Japan has hardly yet been admitted into the family of nations, and is not held so strictly 

accountable, at-once, for her conduct in her intercourse with civilized countries. She is probably 

looked upon by the nations of the West as just in that condition of one who is neither a boy nor a man, 

and “has a great deal to learn”.
305

 

Civilization does not seem to be making much progress in these benighted Empires [China & Japan]306. 

We can only say promises are all very well, but the innumerable instances in which the most solemn 

obligations have been unblushingly ignored, when it suited their convenience, … We cannot, therefore, 

treat any promise they may make with the slightest consideration, …
307

 

Het westen wordt voorgesteld als beschaving en verlichting, terwijl Japan onderdeel van de 

onbeschaafde – en dus inferieure – wereld is. 
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Toch wordt er ook kritiek geuit op de Britten, vooral omdat zij hun dreigementen aan het adres van 

een “semi-civilized or half barbarous nation”,  bij het niet nakomen van het ultimatum, niet 

onmiddellijk kunnen uitvoeren. Daarbij brengen zij met hun acties ook niet-Britse onderdanen in 

gevaar, terwijl zij de veiligheid ervan niet kunnen garanderen. De Japanners maken immers weinig 

onderscheid tussen de verschillende westerlingen.  

But the Japanese may not be so culpable as the British allege, since the murders in question were, it is 

said, provoked by the arrogance of the English, and their contempt for the law and customs of the 

people. The Japanese, also, are bitterly averse to all foreigners.
308

 

Tijdens de tweede helft van het jaar 1863 worden er meer en meer details bekend van de aard van 

het interne Japanse conflict. Aanvankelijk werd het westerse ongenoegen op alle Japanners 

geprojecteerd, maar dat verandert naarmate men over meer en betere informatie beschikt. Zo wordt 

er bij de aanvang van het conflict vooral gewag gemaakt van een mogelijke oorlog tegen Japan, 

waarbij de Japanse strijdvaardigheid en militaire kracht niet onderschat word door westerse 

arrogantie. 

… an ancient empire, full of pride, courage, obstinacy and self-sufficiency, and by no means lacking 

of knowledge and skill in the manufacture and use of weapons of modern war, …
309

 

The population, power and resources of the country are nearly all mystery to outside barbarians; but 

the population is probably, at least, as great as that of this country, and the wealth, military advance, 

and prowess of the Japanese are certainly great. We do not doubt of their ultimate defeat by 

civilization …
310

 

Naarmate de tijd vordert wordt duidelijk dat het conflict met het westen niet met Japan zelf is maar 

met de machtige anti-westerse factie – waar het keizerlijke hof toe behoort – die op dat moment 

bijna in open conflict is met de pro-westerse factie – waartoe het shogunaat behoort. Het shogunaat 

staat in principe voor de keuze van een burgeroorlog of een oorlog met een buitenlandse 

mogendheid of mogendheden. Ongeacht de pogingen om conflicten te vermijden is het shogunaat 

uiteindelijk toch genoodzaakt een keuze te maken, waarbij ze duidelijk het westen steunen door 

onder andere aan het ultimatum van Groot-Brittannië tegemoet te komen, althans gedeeltelijk. Zij 

beweren onkundig te zijn om de moordenaars van Mr. Richardson uit te leveren, omdat de Satsuma 

clan te sterk zou zijn311. Hoewel het shogunaat het Britse voorstel om de Satsuma zelf tot 

medewerking te dwingen afwijzen, zullen zij uiteindelijk toch genoodzaakt zijn dit te tolereren en het 
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Japanse conflict word vanaf dan voorgesteld als een conflict tussen westerse naties en enkele 

opstandige Japanse clans, waarbij “the Japanese Government is giving them all the aid in their power” 

om de “audacity of some of the hostile Princes” te bestraffen en onder controle te brengen. Ook 

Amerikaanse schepen komen tot een openlijk treffen met deze clans312. 

A telegram from Japan, of July 4, says : There is reported to be a growing affinity between the 

Tycoon’s Government and foreigners. The Tycoon has chartered British ships to convey troops.
313

 

Over de strafexpedities tegen de Satsuma en de Chōshū clan wordt uitvoerig en meermaals bericht, 

hoewel het Britse bombardement van Kagoshima aanvankelijk onderhevig is aan Amerikaanse kritiek, 

kennelijk gekoppeld aan een reactie op Britse kritiek op het verloop van de Amerikaanse 

burgeroorlog. 

The Japanese war has a very ugly look. Since a British admiral has bombarded and destroyed a city of 

180.000 inhabitants, an unarmed, peaceful city, in a country against which no war has been 

declared, I think you will hear no more about Greek fire at Charleston, or uncivilized warfare.
314

 

Aan het einde van deze tumultueuze conflictsituatie wordt voor het westen duidelijk dat het 

shogunaat erg zwak staat in Japan315, en dat het interne conflict nog steeds niet afgehandeld is. 

Onderstaand citaat illustreert mooi hoe beperkt de westerse informatie blijft, doordat zij uitsluitend 

in de kustgebieden actief zijn. 

So far as can be learned from native rumors, a civil war is at present going on in the interior of the 

country, and it is supposed to have arisen out of the foreign question …; but native rumor is 

unreliable.
316

 

 

2.1.2.3 The London Times 

 

Deze periode wordt uiteraard eveneens gedomineerd door de conflicten tussen enkele Japanse 

feodale heersers en het westen. Zij worden dan ook consequent in een negatief daglicht voorgesteld, 

van bij de aanvang van het jaar, door de moord op de Engelsman Richardson op het einde van 1862. 
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Aanvankelijk is men onzeker met betrekking tot de positie van de centrale overheid, en hekelt men 

de schijnbaar onverschillige houding van de Japanners ten opzichte van de “murderous outrages”. 

Gaandeweg wordt de ambigue positie van het shogunaat duidelijker voor de westerse naties, 

wanneer men beter geïnformeerd is over de interne machtsstrijd met de daimyō en de interne 

onrust die dat met zich meebrengt317. 

… the Empire of Japan is at present traversing a political and social revolution, which is excessively 

dangerous to foreigners.
318 

De daimyō worden als boosaardige absolute heersers van hun domein voorgesteld, die het zwakke 

shogunaat controleren. Er wordt een vergelijking gemaakt met China, waar de Britten maar liefst 

twee oorlogen hebben uitgevochten om het land toegankelijk te houden voor westerlingen, en er 

ontwikkelt zich het idee dat een oorlog met Japan onvermijdelijk is. De genomen koers in China 

wordt hierbij positief gevalideerd319. 

Japan is the Chinese problem over again, stated more simply and applied to a much smaller subject. 

Here also we have a simple, ingenious, and traffic-loving people; hospitable to strangers, and 

curious  as to the events that are happening beyond their own islands; emulative of foreign arts, and 

capable not only of imitating, but also of comprehending the wonders of Western civilization; and 

here also we have jealous and barbarian and cruel rulers, who think it their interest to shut out every 

influence but their own.
320

 

… 

If we are to have a war with Japan, - and every one has seen for some times that it must come to a 

war, - the only humane and economical course is to make it short and decisive. 

Het is opvallend dat de beeldvorming van het gewone volk geen effecten ondervindt van de 

conflictsituatie die ontstaat door de “acts of treachery and cruelty upon our [Britse] countrymen”. Het 

is niet het volk, dat de mogelijkheid tot interactie met buitenlanders en handel te drijven verwelkomt, 

dat de schuldige is – hoewel Japanners uiteraard nog steeds een “half savage race” zijn –, maar de 

jaloerse en barbaarse heersers, de daimyō. De wrede moorden op westerlingen zouden een 

onderdeel zijn van hun plan om de afgesloten verdragen met het westen niet na te komen.  

What we know is that a compact body of enormously wealthy proprietors, surrounded by armed 

vassals, have conspired to expel us, and shrink from no crime or treachery in the execution of this 

design.
321
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Het shogunaat – dat in de ogen van de Britten positief staat ten opzichte van de aanwezigheid van 

buitenlanders en de lucratieve buitenlandse handel – draagt echter ook nog steeds een 

verantwoordelijkheid voor elke misdaad van haar onderdanen, waardoor  verwacht word dat zij een 

schadevergoeding betalen ter compensatie. Gezien de onkunde van de centrale overheid om de 

schuldigen te straffen, groeit het idee bij de Britten om het recht in eigen handen te nemen. Dit gaat 

gepaard met een latent wantrouwen ten opzichte van de Japanners dat onderdeel is van een 

algemeen wantrouwen van Aziaten322. 

 … we should not forget that in Asia, treachery is considered a highly justifiable manoeuvre.
323

 

De hele Japanse problematiek is aanleiding voor een verhit debat rond de Britse politiek in het 

oosten en de rest van de wereld. Er wordt felle kritiek geuit op het te vaak voorkomen van 

gewelddadige conflicten bij de eerste contacten tussen Groot-Brittannië en andere landen. De kritiek 

met betrekking tot Japan concentreert zich op het gedwongen karakter van de afgesloten verdragen 

met het land, terwijl er ook kritiek word geuit op het gedrag van Britse burgers ter plekke. Het is de 

Peace Society die hierin het voortouw neemt, en zelfs oppert om het land te verlaten indien dit een 

oorlog kan vermijden. De handelsperspectieven kunnen volgens hen toch nooit erg goed zijn indien 

men met een land handelt dat zo’n grote afkeer heeft voor het buitenland324. 

If the facts bear above stated, it can hardly be a matter of surprise that an intercourse thrust upon 

the Japanese against their will, and commenced under such circumstances as we have described, 

should have led to an early and serious collision. Nor can we hope that a persistent attempt to force 

our acquaintance upon them at the mouth of the cannon can conduce to their advantage or to our 

honour as a professedly Christian and civilized nation.
325

 

De Peace Society vertegenwoordigt echter een minderheidsopinie, en de reacties op hun stellingen 

zijn hevig. 

Do they actually urge our withdrawing from Japan merely because there is a chance of a few rough 

blows, and because a savage and half-civilized race are afraid of our civilization and hate our religion? 

… 

There has not been one advance of civilization over barbarism which has not had more or less to 

establish itself by force.
326 

On the other hand, we are confident that our own standard [of morals] is the right one, and we must 

press it, if we have dealings with them, through with tenderness and caution.
327 
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De meerderheidsopinie spreekt zich uit in het voordeel van de huidige Britse koers, en is bereid te 

vechten – of toch de Britse marine en soldaten te laten vechten – indien nodig, omdat dit volgens 

hen in het belang is van de vooruitgang van de beschaving in het algemeen. De Japanse problematiek 

is de schuld van het “barbarism”, niet van de beschaafde westerlingen. Het afsluiten van een land 

voor de buitenwereld is een “act of gross barbarism and inhumanity” waar niemand recht op heeft328.  

Uiteindelijk nemen de Britten het recht in eigen handen, met stilzwijgende goedkeuring van het 

shogunaat, om de “murderous outrages” te straffen. Dit leidt tot het bombardement van Kagoshima, 

kort nadat de Chōshū clan de zeestraat van Shimonoseki heeft afgesloten en alle westerse schepen 

die in de buurt komen zonder waarschuwing beschiet, en het verder demoniseren van de daimyō. De 

stilzwijgende toestemming, en medewerking van de centrale overheid leidt tot een meer positieve 

ingesteldheid ten opzichte van het shogunaat, hoewel men zich bewust is van haar zwakte en dit 

gevolgen heeft voor de manier waarop men ermee omgaat329. 

… the Government of Japan … cannot be treated with as a Power,…
330

 

 Het bombardement van Kagoshima, en de vernietiging van de grootstad leidt opnieuw tot een storm 

van kritiek op het Britse beleid. De vernietiging van Kagoshima wordt door velen fel veroordeeld. De 

“atrocities” die gepleegd werden tegen westerlingen, hoe verwerpelijk ze ook zijn, zijn hiervoor geen 

excuus. De vernietiging van de stad valt niet te rechtvaardigen331. 

… no man can deny that the bombardment of a town – and how much more of a  town whose 

resistance has ceased – is looked upon by every people of Europe with horror. 
332

 

Dit gaat gepaard met kritiek op de manier waarop Groot-Brittannië zichzelf toegang heeft verschaft 

tot Japan, namelijk op gedwongen wijze.  

Before we forced ourselves among them they were prosperous, peaceful and happy; …
333

 

Er zijn echter ook sommigen die de vernietiging van de stad rechtvaardigen als een ongeluk dat door 

wettige zelfverdediging van de Britse marine tegen een Japanse aanval werd veroorzaakt. “[They] 

regret its necessity”, maar beschouwen de botsing die plaatsgevonden heeft als onvermijdelijk en 

volledig de schuld van de Japanse feodale heersers334. 
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The Japanese Princes rule a nation of clever, ingenious and useful slaves. They know well their own 

fate if these slaves should be infected with the leaven of European civilization. Their fears are not 

without reason, but it is too late to exclude us. 
335

 

So far as we can judge, we have the Government and the people on our side, and the aristocracy 

and their retainers against us. 

… but if, in protecting the lives of our countrymen, we can teach these Japanese better morality, we 

shall have done them some service.
336 

Het verloop van de geschiedenis spreekt de Britten echter vrij van de schuld aan het bombardement 

van Kagoshima, wanneer de Satsuma zich onvoorwaardelijk overgeven en tegemoetkomen aan de 

eisen van de Britten. Dit rechtvaardigt voor velen de genomen koers, en legt de schuld voor de 

burgerslachtoffers bij de daimyō.  

What followed is very much to be deplored, but we can see nothing in it to be condemned.
337 

Daarnaast worden de gewelddadige conflicten in het buitenland beschouwd als noodzakelijk om de 

expansie van Groot-Brittannië – die nodig is om de eigen bevolking te voeden en in haar welvaart te 

voorzien – veilig te stellen, en maakt men gewag van een soort “national responsibility of the 

consequences” die de Britse betrokkenheid in de conflicten moet rechtvaardigen. Ten slotte wordt 

het idee dat Kagoshima een humanitaire ramp was ontkracht aan de hand van Japanse getuigenissen 

die stellen dat de stad op voorhand geëvacueerd was door de Satsuma, waardoor de geleverde 

kritiek haar fundering verliest338.  

Wanneer de zeestraat van Shimonoseki geopend wordt door een westerse vloot is er geen spoor 

meer te bekennen van de criticasters die zich tegen de gedwongen opening van Japan keerden.  

We may congratulate ourselves, not only upon the completeness of this success, but upon the manner 

in which it has been effected. Happily, on this occasion no town has been burnt down. 
339 

Wel uit men enige reserve over het gebruik van dwang en geweld om tot een vergelijk te komen, 

omdat dit niet vruchtbaar is op lange termijn. In dit geval was het echter nodig en geoorloofd. 

Men is zich ondertussen ook volkomen bewust van de interne onrust die de aanwezigheid van 

westerlingen in Japan veroorzaakt, maar men stelt dat er licht is aan het einde van de tunnel en de 

vooruitgang van de beschaving ermee geholpen word. 

… it can hardly fail in the end to be as advantageous to Japan as to ourselves.
340
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Wat consequent aanwezig gebleven is tijdens deze periode is de positieve beeldvorming van het 

Japanse volk. Niet alleen verlangen zij naar handel en interactie met het buitenland, maar zij krijgen 

verschillende positieve eigenschappen toegeschreven, zoals bijvoorbeeld een “natural acuteness”. 

Het probleem in Japan zijn de feodale heersers, de daimyō, die het volk onderdrukken en bang zijn 

voor de invloed van de westerse beschaving op hun eigen positie. Het volk treft geen schuld aan de 

talrijk misdaden die de vazallen van de daimyō plegen en is er, ongeacht deze feodale oppressie, in 

geslaagd om zich vrij sterk te ontwikkelen en beschaven341. 

The Japanese possess industrious habits and commercial instincts, but live under the constraint of 

jealous and absolute masters.
342

 

In pure workmanship, in beauty of design, in command over the powers of nature, and in many other 

respects, the Japanese were able to rival the best productions of Europe, and yet, … , they had a 

feudalism exactly corresponding with that of our Anglo-Saxon and early Norman forefathers. 

… notwithstanding the existence of feudalism, the people had advanced in material civilization to an 

extent scarcely inferior to our own.
343

 

 

2.1.3 1867-1868 

Tijdens de jaren 1867 en 1868 vond de Meiji restauratie plaats. De interne machtsstrijd die in de 

hiervoor behandelde periode tot een eerste open conflict kwam, manifesteerde zich nu opnieuw in 

gewijzigde vorm. Het Japanse politieke landschap had zich gepolariseerd zich rond de figuren van de 

Shōgun  en de Mikado
344. Zowel Shōgun als keizer werden kort voor de turbulente Meiji restauratie, 

respectievelijk in 1866 en 1867, opgevolgd door hun aangewezen opvolgers. Door de grote onrust in 

het land duurde het tot 15 oktober 1868 voor de Mikado officieel tot keizer werd gekroond. Deze 

periode kenmerkt zich niet zozeer door een hogere interactie met het westen, maar door een 

bloedige revolutie en volledige verandering van de gevestigde gouvernementele orde die de basis 

vormde voor een razendsnelle sociale, economische en maatschappelijke reformatie in de 

daaropvolgende decennia. Japan liet het feodale systeem achter zich en werd een moderne 

natiestaat naar westers voorbeeld. Net dit gebruik en de imitatie van westerse theorieën en 

praktijken op alle mogelijke niveaus heeft mij deze periode doen selecteren. Hoewel er geen 

rechtstreekse politieke of militaire interactie plaatsvond, is het westen op andere manieren toch 

sterk aanwezig. 
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2.1.3.1 The Economist 

 

Merkwaardig genoeg is er enorm weinig berichtgeving over Japan in deze periode in The Economist. 

Niet alleen is het aantal berichten in deze jaren lager, vergeleken met de omringende jaren, maar 

komt de bloedige burgeroorlog niet eens ter sprake. Er wordt enkel eenmalig gesproken van een 

zekere “onveiligheid” in het land345. Gezien dit onverwachte resultaat heb ik het daaropvolgende jaar, 

1869, ook bekeken, met de verwachting dat er minstens een vermelding van het eindresultaat van de 

burgeroorlog te vinden zou zijn. Dit was echter niet het geval. Er werd enkel verwezen naar de 

“onveiligheid” van het jaar ervoor, die de opening van de havens van Edo en Niigata voor westerse 

handel vertraagd had346. Kennelijk hield de Meiji restauratie niet genoeg dreiging in voor 

westerlingen ter plekke en werd de handel weinig of niet belemmerd door dit interne conflict, 

waardoor het belang van de gebeurtenissen als  verwaarloosbaar werd beoordeeld voor de lezers, 

door de redactie van The Economist. Het is immers onwaarschijnlijk dat men niet op de hoogte was 

van dit aanslepende conflict, aangezien dit in de andere kranten wel aan bod komt. 

 

2.1.3.2 The New York Times 

 

Bij de aanvang van het jaar 1867 zijn er meldingen van een intern conflict tussen het shogunaat en de 

Chōshū clan. Meermaals wordt de strikte neutraliteit van alle westerse naties die een aanwezigheid 

in Japanse verdragshavens hebben benadrukt347.  

De aanwezige buitenlanders in Japan blijven een punt van discussie. Japanners staan over het 

algemeen nog steeds wantrouwig ten opzichte van buitenlanders, in tegenstelling tot de overheid. 

Hoewel men openlijk erg vriendelijk en behulpzaam is ten opzichte van buitenlanders, realiseren de 

westerse naties dat Japan nog steeds worstelt met de aanwezigheid van buitenlanders op haar 

grondgebied348.  

The people were everywhere friendly, though sometimes timid.  

… 
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The Herald declares the proposition for the recall of the British troops from Japan as unwise, and that 

their presence prevents violence against foreigners.
349

 

Such intercourse [een westerling die een winkel/bedrijf opent in Edo/Tōkyō] would be full of danger 

in the present unsettled condition of public sentiment in regard to foreigners in Japan.
350

 

De nieuwe Shōgun is echter sterk pro-westers, en gebruikt een positief en accommoderend beleid 

ten opzichte van westerlingen als een politieke strategie in de interne machtsstrijd, onder andere 

door nieuwe havens open te stellen voor internationale handel. Dit levert hem dan ook een positief 

beeld op in de Verenigde Staten, en een positieve beeld van Japan in zijn geheel351.  

He is a great friend of the foreigner, and willing to do everything that is fair for the good of his 

country.
352

 

The feeling of the Japanese to foreign intercourse is very favorable.
353

 

In consequence of native insults offered to British officers, and even to the representative of Queen 

VICTORIA, Sir H. PARKES, in the Mikado’s territory, the British Minister, in his official capacity, 

demanded an apology from the Japanese Government, which was duly made
354

.  

There seems to be no cause to doubt that the liberal, pro-foreign party has to the upper hand, and 

that our intercourse with Japan will, for the future, be more friendly and satisfactory on both sides.
355

 

Daarnaast probeert hij het verouderde instituut van het shogunaat te moderniseren, onder andere 

door op gebied van onderwijs het Amerikaanse voorbeeld te volgen, tot groot genoegen van de 

Amerikanen zelf die in de verspreiding van hun beschaving de vooruitgang van de wereld zien. 

A notable incident in the world’s progress, connected with the advancement of our language and of 

American apparatus for education, deserves to be recorded.
356

 

De tegemoetkomingen van Japan – “last stronghold of feudality”
357

 –  aan het westen en haar “higher 

civilization
358” gaan niet onopgemerkt voorbij. Dit alles situeert zich echter nog steeds binnen het 
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gebruikelijke discours, waar de VSA en Europa als de hoogste vorm van beschaving worden gezien, 

terwijl de “benighted Japanese” nog steeds een achtergesteld en arm land blijven359. 

Two months ago no foreigner had set foot inside of the castle [het kasteel van Osaka], and now, even 

in the short space of one month, Europeans have not only done so, but Americans have taken by the 

hand the great Tycoon of Japan.
360

 

In oktober 1867 bericht men nog dat het conflict met de Chōshū clan opgelost is en “the other 

insurgent Princes had reestablished their good relations with the TYCOON”, hoewel men realistisch 

blijft en hoewel alles nu rustig lijkt, “it is impossible to tell how long peace will continue, there are so 

many bad men in Japan.” 
361 Eind november van datzelfde jaar is er echter opnieuw een opflakkering 

van de interne machtsstrijd tussen het shogunaat enerzijds en rebelse daimyō – die zich achter de 

keizer scharen door hem te ontzetten of gebruiken, al naargelang het standpunt, en vanaf nu als 

imperialisten zullen bestempeld worden –, dat deze keer een grotere omvang en impact lijkt te 

hebben. De westerse interesse in het conflict concentreert zich op de veiligheidskwestie van 

westerlingen in Japan en de gevolgen op de handel en afgesloten verdragen met Japan362.  

The changes in the Government of Japan are very bad for the interest of civilization generally, but 

particularly so for those of our commercial people who have been of late years extending their track 

wit that country 

…, there is a prospect of one of them [Japan] being close entirely to our commercial agents.
363

 

Hoewel er nog steeds vastgehouden wordt aan een politiek van strikte neutraliteit, word dit 

bemoeilijkt door verschillende incidenten zoals moordaanslagen en aanvallen op westerlingen en de 

illegale wapenleveringen van westerse handelaars aan de strijdende partijen. De sympathie voor de 

shōgun
 blijft aanwezig bij dit conflict364. 

The process of civilizing Japan threatens to prove a very difficult one in consequence of a strong 

objection on the part of a majority of the Japanese Nobles to become civilized. 
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It is very well to avoid any entanglements, but it is no less important that the foothold we have 

gained in Japan should not be tamely relinquished, … A vigorous support of STOTS-BASHI [De 

benaming van de shōgun] by our fleet will be greatly to the interests of civilization and commerce 

generally, and, …, will quickly and easily settle the difficulty
365

.  

Outrages on foreigners were of almost daily occurrence.
366

 

De berichtgeving over het verloop van het conflict is verre van transparant, en diverse tegenstrijdige 

berichten worden gepubliceerd tijdens de eerste, verwarrende maanden van de burgeroorlog. In een 

bericht werpt men zelfs de mogelijkheid op dat het keizerrijk Japan zich in twee zal splitsen367. Toch is 

men in het westen positief ingesteld over de afloop van het conflict. 

The troubles can result but in one way – the establishment of a firm and liberal form of government, 

and the complete overthrow of the antiquated feudal system, which, …, has remained intact until the 

breath of modern civilization crumbles it to dust.
368

 

Dat de komst van de westerlingen en de gedwongen opening van Japan een van de fundamenten is 

van het huidige conflict ontgaat het westen ook niet, maar kennelijk kan dit enkel maar de toekomst 

van Japan ten goede komen369. Uiteindelijk wordt op het einde van het jaar 1868 de kroning tot 

keizer van de Mikado en de overwinning van de imperialisten bericht, hoewel er nog enkele 

verzetshaarden van het shogunaat resteren, die pas in het daaropvolgende jaar zullen worden 

uitgeschakeld370.  

Ik heb in deze periode ook een tiental gepubliceerde reisverslagen aangetroffen die diverse 

elementen van de Japanse maatschappij beschrijven. De uniformiteit van deze verslagen is opvallend, 

net als het relatief grote aantal ervan in vergelijking met amper 4 jaar ervoor, dat een vraag naar 

informatie over Japan uitdrukt en het groeiende belang van het gebied in de mondiale context 

illustreert. 

… Japan had become a region of great interest to the civilized world,…
371

 

Zo een reisverslag is meestal opgedeeld in enkele stukken die telkens een specifiek thema bespreken. 

De Japanse gewoontes en gebruiken die aan bod komen worden steevast beoordeeld aan de hand 

van het eigen, westerse waardepatroon. Hierdoor worden vaak sterk negatieve uitspraken gedaan– 
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naast enkele bescheiden positieve uitlatingen –, vanuit een paternalistisch perspectief, over het 

“immorele” Japanse volk, haar “losbandige” cultuur en “primitieve” religie. Ook de materiële cultuur, 

met de “simple wants of the Japanese”, kan weinig reizigers imponeren of bekoren, net als 

vrouwelijke schoon, en er word vaak verwezen naar de onveiligheid van het land voor 

buitenlanders372. 

Most tourists have referred to the licentiousness of the Japanese, which is of the most abandoned 

character. The women seem utterly devoid of that modesty which we consider one of the chief 

beauties of the sex, and there is nothing in their religion to remove this blemish or to improve the 

social atmosphere. As agriculturists, they till the ground with considerable skill, but the range of their 

productions is limited … 
373

 

We need hardly add that this mode of life is one of incessant licentiousness, but in Japan vice 

becomes virtue, …
374

 

One would imagine from appearance that they are generally honest. 

…  lack of what we call delicacy in the exposure of the person of either sex.
375

 

The Japanese are naturally more cosmopolite, but their Government has a traditional and priestly 

force of system which resists innovation; and a strong compulsion may be necessary to bring into the 

order of modern progress. But that result will come about nevertheless;…
376

 

Wat wel consequent positief wordt beoordeeld en geapprecieerd is het Japanse landschap en de 

ongerepte natuur377. 

Japan has thusfar resisted to a great extent the rapacious tourist.
378 

Tot slot is er een voor westerlingen belangrijk onderwerp dat herhaaldelijk terugkomt in de 

berichtgeving over Japan, namelijk de antichristelijke wetten die reeds honderden jaren van kracht 

zijn. De arrestatie van enkele Japanse christenen te Nagasaki brengt dit onderwerp tijdens deze 
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periode in de actualiteit en lokt protest uit vanuit westerse religieuze overwegingen379. De westerse 

consuls vragen zelfs voor een afschaffing van deze antichristelijke edicten, hoewel er enig begrip 

bestaat voor de negatieve houding van de Japanse overheid ten opzichte van het christendom, 

veroorzaakt door de Portugese en Spaanse missionarissen en handelaars, in de 16e en 17e eeuw. Als 

reactie vaardigt de Mikado de antichristelijke edicten zelfs opnieuw uit, en wijst hij het westerse 

advies vriendelijk maar beslist af. Ook worden de gevangen na enige tijd geëxecuteerd door de 

Satsuma clan. Dit alles leidt tot groot protest vanuit het westen, echter zonder resultaat380.  

 

2.1.3.3 The London Times 

 

Er is enorm weinig te vinden over de burgeroorlog die volop woedt in deze periode, die het feodale 

shogunaat omverwerpt en de keizer terug aan reële macht helpt, als hoofd van het land. Kennelijk is 

de staatkundige evolutie in Japan niet zo belangrijk voor de gemiddelde Brit, gezien het gebrek aan 

verslaggeving over de belangrijke interne ontwikkelingen van Japan in zowel The London Times als 

The Economist. Hoewel de situatie erg onveilig is geworden voor buitenlanders ter plekke, meer dan 

anders, en er verschillende moorden en aanslagen worden gepleegd op buitenlandse handelaars en 

zelfs op diplomatieke delegaties, word ook hier relatief weinig aandacht aan besteed. De aanslagen 

en de oorzaak van deze “outrages”  zijn het belangrijkste onderwerp van de berichtgeving van Japan 

in deze periode. Dit beïnvloed de beeldvorming echter weinig in negatieve zin, doordat de Japanse 

overheid altijd snel is met een schadevergoeding en het straffen van de schuldigen. Dit leidt zelfs tot 

een zeer positieve ingesteldheid ten opzichte van de nieuwe keizerlijke overheid, die zo de gunst van 

westerse overheden voor zich weet te winnen381. 

Outrages on foreigners were of almost daily occurrence.
382

 

Nothing could be more noble, nothing more unlike the Government with which we have hitherto had 

to deal, … 
383

 

Het idee van een westerse interventie om de toestand te stabiliseren wordt resoluut van de hand 

gewezen. Het zou als het ware tegen de natuurlijke orde ingaan.  
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I don’t agree with my friend in thinking that foreign interference is called for. Events – nay, more , the 

certain revolutions which follow the collision of European civilization with that of the effete 

Governments of Japan and China – must be allowed to run their course. All we have to do is to frame 

our policy so as to prevent actual collision between our Government and theirs,…
384

 

Over de interne politieke ontwikkelingen en machtsstrijd wordt enkel objectief en karig bericht385. 

Er bestaat een beeld van een Japan dat, net als China, alle buitenlanders haat en wil verwijderen.  

We shall not be exposed to the fanatical hatred of a whole people as in China and Japan.
386

 

Dit is echter geen uniform aanvaard beeld. Net als in de vorige periode is men zich bewust dat de 

ideeën en orders van de hogere klassen niet noodzakelijk corresponderen met de lagere klassen van 

het gewone volk387.  

The Japanese, obliged to tolerate the presence of the hated foreigner, are making the place [de pas 

geopende haven van Hiogo] well nigh unbearable… 

This is probably done by order of the Princes,  for the common people seem unaffectedly glad to see 

strangers…
388 

Wat wel erg merkwaardig is, is het gebrek aan reactie in de The London Times op het opnieuw 

uitvaardigen van anti Christelijke edicten door de keizer, en de arrestatie en zelfs executie van 

verschillende Japanse christenen. Meer dan een neutrale vermelding is er niet te vinden389. 

Zoals reeds eerder vermeldt word er niet uitgebreid verslag gedaan over de interne politieke 

ontwikkelingen tijdens deze periode. De grote lijnen worden geschetst en Groot-Brittannië wenst 

zich duidelijk afzijdig te houden. Hoewel het onmogelijk is om in te schatten welke effecten de 

revolutie zullen hebben op het buitenlandse beleid en relaties van Japan, is men over het algemeen 

wel hoopvol ingesteld390.  

Ook op het vlak van de beschaving van Japan is men hoopvol ingesteld. Men ervaart een groeiende 

appreciatie voor westerse producten en de westerse cultuur, wat enkel een positieve invloed kan 

hebben op de ontwikkeling van de half beschaafde Japanners391. 

They are beginning to appreciate the value of foreign intercourse, and the Consul has no doubt that in 

a short time we shall see them introducing all the appliances of modern civilization.
392
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… but latterly many of the Princes have taken to bitter beer and champagne, so we may reasonably 

entertain hopes of their ultimate civilization.
393

 

 

2.1.4 1894-1895 

Na deze drie, relatief kort op elkaar volgende periodes is er een intermezzo van enkele decennia, 

doordat er zich geen gebeurtenissen voordeden in die jaren die zich kenmerkten door een intense 

interactie tussen het westen en Japan. Dit was hoofdzakelijk een periode van gouvernementele 

consolidatie, snelle economische expansie en ontwikkeling, en verwestering, die gepaard ging met 

positieve economische relaties met westerse naties. 

Dit intermezzo eindigt met de Sino-Japanse oorlog (1894-1895). Het is vooral dankzij de westerse 

interventie na de eigenlijk oorlog – beter bekend als de Triple Intervention – dat deze periode van 

belang is voor mijn onderzoek. Die interventie zorgde voor een belangrijke wijziging in de 

buitenlandse politiek van het moderne Japan, en kan als een van de directe oorzaken worden 

beschouwd van de Russo-Japanse oorlog (1904-1905). 

 

2.1.4.1 The Economist 

 

Enkele dagen voor het uitbreken van de Sino-Japanse oorlog, begin augustus 1894, wordt er een 

artikel gepubliceerd dat de commerciële en economische gevolgen van een oorlog tussen China en 

Japan bespreekt. Hierin wordt het voordeel van de krijgskansen onmiddellijk bij Japan gelegd, hoewel 

dit eerder bijkomstig is in dit artikel en het taalgebruik volkomen neutraal is. Zoals altijd primeert het 

zakelijke in The Economist
394.  

Vanaf de aanvang van de oorlog is het beeld dat van Japan geschetst wordt sterk positief. Slechts 

twee artikels laten zich uiterst negatief uit over  de Japanners. Zo zouden zij een “great skill in 

exaggerating their victories” hebben,  was “The Mikado’s speech on opening this Parliament is full of 

veiled menace.” en zijn ze “excited rapidly” 395. Dit laatste wordt ook in het tweede artikel hernomen. 

“… and the Japanese are too excited with their sudden spring into the position of a respected 

power,…”
396

 

 Toch bevatten beide artikels ook een positief element. Er wordt namelijk naar Japan en China 

verwezen als “Powers”. Met andere woorden, Japan wordt erkend als een belangrijk macht in het 

Verre Oosten, hoewel dit zeer zeker niet betekent dat ze op gelijke voet word gesteld met de 
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“greater European powers”. Daarnaast worden de mogelijke gevolgen van een Japanse overwinning 

voor de door Europa gehandhaafde vrede in het Verre Oosten besproken, waarbij grote territoriale 

winsten van Japan op China als ongunstig worden beschouwd397. Het idee dat een Europese 

interventie wenselijk is om de plaatselijke belangen te beschermen wordt echter onherroepelijk 

afgeschoten398. 

Naarmate de krijgskansen meer en meer in het voordeel van de Japanse troepen keren, naar het 

einde van het jaar 1894 toe, verdwijnen de negatieve stemmen naar de achtergrond en word er 

hoofdzakelijk lovenswaardig geschreven over Japan.  

The Japanese are entitled to plume themselves on their victory, and indeed, upon their whole conduct 

of war. They have made no mistakes, they have fitted means to ends with admirable precision, they 

have displayed European forethought as regards matériel  and commissariat, and they have shewn 

that when necessary, they can disregard life. They are justified, therefore, in a little vainglory, and no 

European will grudge them a large measure of praise and credit for military prowess
399

. 

De militaire successen in China werden echter wel binnen perspectief geplaatst. De Japanse legers 

waren weliswaar beter dan de Chinese, maar dit gaf geen indicatie van haar effectiviteit tegen 

Europese legers400.  

Niet enkel de militaire successen worden met positieve commentaren overladen. Er zijn ook vele 

positieve vermeldingen over niet-militaire verwezenlijkingen : “civilization and rational progress”, 

“considerable people of Asia”, “courage”, “infinite adroitness”, “strong”, “admirable daring”, 

“painstaking and obedient people”, “wonderfully capable people”, “capable and brave Power”, 

“imitated Europe to some purpose”,…401 

Uiteraard blijft men voorzichtig in de beoordeling van het Japanse succes, en is er enige achterdocht 

bij zo’n demonstratie van kracht van een niet-westerse natie. Zo worden enkele negatieve kantjes 

van de Japanners vermeld, zoals “pride”, “vain people”, “exaggerate”, “Japanese cruelty”. “We think 

of Japan as a peaceful country of gentle and artistic people, but …” zij zouden echter oorlogszuchtig 

zijn402. Japan wordt beschouwd als “A new power, not very friendly to European influence…”
403, wat 

de oorzaak voor deze reserve en bezorgdheid mijn inziens het best uitdrukt. De verwijzing naar Japan 

als “a new power” duidt het belang van de Sino-Japanse oorlog aan in de westerse beeldvorming van 
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het land. 

Kort na het afsluiten van het Verdrag van Shimonoseki , volgt de door Rusland geïnstigeerde 

Europese tussenkomst in de bepalingen van dit verdrag, de Triple Intervention. De inschikkelijkheid 

van Japan die op deze externe diplomatiek druk volgt wordt bedenkelijk onthaald. Enerzijds prijst 

men haar “readiness to yield” en wordt zij nog steeds beschouwd als “persevering and brave”. “Japan 

is a great Power” of “future great Power in the East”, en dit beeld verandert niet door haar 

inschikkelijkheid. Anderzijds is men bedachtzaam en word de Japanse inschikkelijkheid niet als 

vanzelfsprekend beschouwd404. 

… apparent submissiveness of Japan to European pressure is artificial, and that at any given point 

Japan will become defiant
405

. 

Tegen welke Europese natie deze “opstandigheid” gericht zou zijn is onderwerp van weinig 

speculatie, gezien de conflicterende belangen van Rusland en Japan met betrekking tot Korea en 

China406. 

Tot slot zijn er nog twee belangrijke verwijzingen die het Britse beeld van Japan sterk positief kleuren. 

In september 1894 verwijst men rechtstreeks naar de mogelijkheid van een Britse alliantie met Japan 

en de voordelen ervan. Een artikel van september 1895 lijkt hier eveneens op aan te sturen, met een 

positieve commentaar op de capaciteiten en zelfcontrole van de Japanse leiders en door Japan te 

bestempelen als “the Britain of the Far East”407. In het begin van de 20e eeuw zal er zich inderdaad 

een Anglo-Japanse alliantie vormen die in hoofdzaak tegen Rusland gericht zal zijn.  

 

2.1.4.2 The New York Times 

 

Voor het uitbreken van de Sino-Japanse oorlog in augustus 1894, zijn er relatief weinig artikels die 

over Japan berichten. De inhoud van deze artikels bevat overwegend positieve taal. Hoewel men zich 

bewust is van de talloze verschillen tussen Japan en het westen die ook in deze periode nog steeds 

aanwezig zijn, is men lovend over hun capaciteit om zich aan te passen en te leren van anderen, in dit 

geval het westen. 

They stood ready to welcome the good things which were offered to them, coming from whatever 

direction. 
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… 

Their customs to us grotesque and curious, … 

…idea of treating Japan as a nation among nations, and not as a nation apart.
408

 

…they are like no other people on the face of the globe. Judged by European or American standards, 

the Japanese apparently do everything “upside down”. … and in nearly all their customs are the 

exact opposite of other civilized nations.
409

 

It is unfortunate for several European powers that they have not shown and acted upon a more 

accurate estimate of what has been going on in the Far East for the past generation.  

… 

The result is that, now that Japan has become a first-class power, she has no obligations to any of the 

European powers and she has reasonable cause of resentment against several of them. 

… 

It becomes apparent to the most blind that one Asiatic power has not only all the strength but all the 

energy of a European power;…; that in [the] future, in all warlike operations in Eastern Asia, it must 

be reckoned with as if its people were white men. 
410

 

Hoewel de gebruiken en gewoontes van Japan, consequent vanuit een westerse waarden 

gevaloriseerd, nog steeds als bizar overkomen en soms negatief worden gepercipieerd, wordt Japan 

wel bij de groep van “beschaafde”, tot voor kort uitsluitend westerse, naties gerekend, wat een sterk 

positieve vooruitgang is in de beeldvorming van het land. Dit wordt onder andere geïllustreerd door 

de manier waarop men de christenvervolging die vooral in de 17e eeuw haar hoogtepunt kende in 

Japan voorstelt in deze periode. Men is afgestapt van de krachtige veroordelingen uit de vorige 

periodes, en men maakt de vergelijking met de godsdienstconflicten in Europa tijdens de 16e en 17e 

eeuw, en hoewel men niks goedpraat, toont men wel begrip voor de gevolgde koers. Ook de nieuwe 

Japanse grondwet, naar westers model, wordt geprezen voor haar “liberality”en “far-sightedness”
411. 

Wanneer de spanningen beginnen oplopen met China over Korea, schrijft men overwegend in het 

voordeel van Japan. Dit is niet verwonderlijk, gezien de algemene minachting die men blijkbaar heeft 

voor het archaïsche keizerrijk China. Ook de Japanse politiek in Korea van het voorbije decennium 

wordt positief beoordeeld, ook al denken vele Koreanen er blijkbaar anders over. Zo zou Japan Korea 

gered hebben in jaren ’80 van de 19e eeuw, ongeacht de poging tot staatsgreep die mislukte 

waarmee dit gepaard ging, en die tot de Conventie van Tianjin leidde met China. 
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Japan is nevertheless, still the vicarious sacrifice in the mind of the Coreans for all the evils that they 

bring upon themselves. 
412

 

Dit is ook te danken aan het feit dat deze politiek conform is met de westerse belangen in Korea. 

Oorlog wordt al gauw als onvermijdelijk beschouwd. En hoewel de stemming in Japan ook in die 

richting neigt en een zekere oorlogszucht uitdrukt, word de verantwoordelijkheid van de afloop van 

het conflict toch bij China gelegd413. 

Japan, it is said, has gone as far in the way of conciliation as it can consistently go, and the 

responsibility of what may follow must rest upon China.
414

 

Schermutselingen tussen de Chinese en Japanse marine leidden tot een voortijdige publicatie van 

een oorlogsverklaring, hoewel men er uiteindelijk maar enkele dagen naast zit. Op 1 augustus 

verklaart Japan China de oorlog. Enkele krantenkoppen van die dagen luiden als volgt. 

War against China is hailed with approval.
415

 

Japan a more powerful nation.; Its army far superior to the forces of China.
416

 

Van bij de aanvang van het conflict is er weinig twijfel over de gewenste en toekomstige overwinnaar 

in dit conflict. China, en ook Korea, worden consequent negatief voorgesteld, terwijl Japan en haar 

militaire capaciteiten uiterst positief in beeld worden gebracht. De Amerikaanse publieke opinie is 

dan ook sterk in het voordeel van Japan, als voorvechter van “civilization” in het Verre Oosten, in 

tegenstelling tot China dat een isolationistisch keizerrijk is dat de vooruitgang belemmert417.  

…, there is every likelihood that Japan would triumph in the early stages of the conflict at all events.
418

 

In case of war between Japan and china, the former will be victorious.  

… 
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If the war is short Japan will be the victor, but should the war be protracted, as it is very likely to be, 

he chances are in favor of China.
419

 

It is enough to know that the victory of China would be followed by an enforcement of exclusion and 

stagnation, and the victory of Japan by the enforcement of the Japanese policy of commerce and of 

progress.
420

 

De strakke organisatie en efficiëntie van het Japanse leger, gemodelleerd op westerse voorbeelden, 

is het onderwerp van veel lof en bewondering doorheen het conflict. Ook het algemene gedrag van 

de Japanse strijdkrachten word geprezen421.   

Het pro-Japanse gevoel in de VSA is zelfs zo groot dat vele duizenden Amerikaanse staatsburgers zich 

geroepen voelen om hun diensten aan te bieden aan het keizerrijk in het conflict – hoewel dit 

verboden is door de Amerikaanse wet – en het brandend actuele onderwerp zelfs in de religieuze 

preken van een pastoor word verwerkt. Hierbij stelt deze geestelijke China gelijk aan “barbarism” en 

Japan aan “civilization” – wat toch op z’n minst een beetje merkaardig is aangezien Japan geen 

christelijk land is, hoewel de antichristelijke edicten ondertussen wel al zijn opgeheven422. 

Gepaard met een in haar voordeel verlopende oorlog gaan enkele diplomatieke successen, die een 

gedeeltelijke herziening van de ongelijke verdragen die opgedrongen werden bij de opening van 

Japan inhouden. Japan verkrijgt onder meer een afschaffing van het extraterritorialiteitsprincipe en 

meer autonomie bij het bepalen van haar in- en uitvoerrechten423.  

Side by side in her triumphs in battle on land and sea, the “coming nation” of the Orient is making 

peaceful conquests in diplomacy and in her relations with Europe and America.  

… recognition of her position among nations…
424

 

Its most complete recognition as a civilized power.
425

 

The notable point about the treaty just concluded … is its recognition of Japan as a country to be 

dealt with like any other civilized power. 

…. 

In these twenty years the progress of Japan has been rapid, and the success of her … war with China 
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has vastly increased the interest and respect with which she is regarded by western powers. It is full 

time for us to treat with her on a basis of independence and equality.
426

 

Er zijn echter ook twee uitgesproken negatieve elementen van de Japanse beeldvorming in deze 

periode, die gekoppeld zijn aan de oorlog met China. Zo werd bij de eerste schermutselingen, voor de 

eigenlijke oorlogsverklaring, een Brits schip tot zinken gebracht door de Japanse marine dat, in 

konvooi met andere Chinese schepen, Chinese troepen naar Korea vervoerde. Dit is de bron van heel 

wat, bijna uitsluitend Britse, verontwaardiging. 

All the stories of Japanese cruelty are regarded in shipping circles as true, and the Japanese are 

denounced as cowardly and bloodthirsty.
427

  

Daarnaast zijn er ook berichten van Japanse wreedheid bij de inname van Port Arthur, waar er een 

“relapse of the Japanese into barbarism” zou plaats hebben gevonden. Deze berichten worden 

aanvankelijk afgedaan als vals – zij komen vanuit Britse hoek –, maar vertragen wel de goedkeuring 

van de herziening van het ongelijke verdrag tussen de VSA en Japan. Onderzoek toont later echter 

aan dat er wel degelijk onregelmatigheden hebben plaatsgevonden bij de inname van Port Arthur, 

maar men relativeert – het zou een door Chinese wreedheden tegen Japanse gevangenen, kort voor 

de inname van de haven, uitgelokte reactie zijn –, dat dit geen reden is om het hele Japanse volk 

door het slijk te halen, en maakt de vergelijking met gelijkaardige Britse en Franse acties tijdens hun 

conflicten met China428.  

… China had never been invaded by a civilized nation without a great deal of butchery.
429

 

Hoewel de sterk negatieve Britse krantenextracten ook in The New York Times worden gepubliceerd, 

heeft dit nagenoeg geen merkbaar effect op de publieke opinie zoals weergegeven in The New York 

Times en worden deze incidenten in hun context geplaatst en gerelativeerd. De negatieve meningen 

over Japan in de Britse dagbladen zouden de Britse publieke opinie ook niet reflecteren, maar de 

opinie van de overheid, doordat de Japanse koers in het Oosten niet correspondeert met Britse 

belangen. Groot-Brittannië wil immers niet dat Rusland intervenieert en meer invloed verwerft in 

Korea en China430. 

Reeds na enkele maanden raadt het westen China aan om vrede te sluiten met Japan, wanneer het 

duidelijk word dat een Chinese overwinning onmogelijk is. Doordat Japan echter “pretentious”  is in 
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haar verlangens, is vrede zo kort na de oorlogsverklaring echter onmogelijk. Ook in het begin van 

1905 aarzelt Japan om vrede te sluiten, ongeacht aanmoediging vanuit het westen om snel vrede te 

sluiten, aangezien “The Japanese victory is complete for every purpose”. Wanneer begin april de 

Chinese ambassadeur te Shimonoseki aangevallen wordt door een Japanse extremist, betekent dit 

een grote blaam op het blazoen van het land en zorgt dit voor grote verontwaardiging in het 

buitenland. 

She has claimed admission to the circle of civilized peoples … Japan, however is still “on probation”; in 

many quarters the thouroughness of her civilization is questioned and doubted.
431 

De Japanse overheid slaagt er echter in haar spijt van dit incident adequaat te betuigen, door 

onmiddellijk een voor Japan onvoordelige en niet-gewenste wapenstilstand af te kondigen. Dit 

zoenoffer wordt bij de internationale gemeenschap goed ontvangen. Uiteindelijk zal er een 

vredesverdrag uit de bus komen dat Japan nagenoeg alles geeft wat zij wenst, en toch voor China ook 

voordeliger is dan verwacht, mede dankzij de aanslag op haar ambassadeur.  De Japanse invloed in 

Korea en dominantie over China worden hierbij als uiterst positieve gevolgen beschouwd 432. 

… Japan may yet light the fires of civilization in China, and lay the foundation of an empire under 

Japanese control that will be as great as is now the Chinese Empire,…
433

 

Ook heeft Japan handelsconcessies voor alle buitenlandse mogendheden in China verworven, om zo 

ook het westen tevreden te stellen met het verdrag en de uitkomst van de oorlog. In de VSA is men 

dan ook uitgelaten over het resultaat van de oorlog, en Japan wordt voorgesteld als de “missionary 

of civilization”
434. 

…the Japanese, in castigating China, have not been aggrandizing themselves merely, but have been 

conferring an immense benefit upon the human race and promoting the cause of civilization. 

… 

What is requisite is that the mass of the Chinese people shall be brought to perceive, as the mass of 

the Japanese people were long ago brought to perceive, that there are not four or three or two 

civilizations in the world, but only one; that that is the civilization of Europe and America, and that 

whatever is not that is barbarism.
435
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De bepalingen van het Verdrag van Shimonoseki zijn echter niet naar de zin van Rusland, die zelf 

ambities koestert in Korea en China. Daarom proberen de Russen een herziening van het afgesloten 

verdrag te bekomen. Dit interventie-idee werd al zeer vroeg in de oorlog bediscussieerd.  

Upon the whole, the chances seem to favor Japan, except in the event of foreign intervention.
436

 

Indien Japan China zou binnenvallen en grote veroveringen zou doen, dan zouden een of meer 

westerse machten wel eens kunnen ingrijpen. Dit idee was vooral populair in Groot-Brittannië, 

omdat zij niet wensten dat Rusland op z’n eentje zou interveniëren en meer invloed zou verwerven 

in China. Ook de veiligheid van de verdragshavens in China was een factor die hierin meespeelde. 

Hoewel er verschillende malen naar verwezen wordt doorheen de oorlog, word het geen enkele keer 

als waarschijnlijk beschouwd, zeker omdat Japan de veiligheid van de verdragshavens garandeert. 

Uiteindelijk staat Rusland zelf positief ten opzichte van de vredesgesprekken, nadat de maximale 

eisen van de Japanners aan de Russische overheid bekend werden gemaakt437.  

Wanneer het verdrag bekend geraakt, is Rusland dan toch ontevreden en probeert zij in Europa 

steun te vergaren voor een gedwongen herziening. Dankzij de algemenen commerciële concessies 

die Japan heeft afgedwongen van China, lijkt Rusland aanvankelijk alleen te staan, maar toch slaagt 

het tsarenrijk erin Frankrijk en Duitsland aan haar zijde te krijgen, tot grote verbazing van de 

Amerikanen die niet begrijpen waarom de Fransen en Duitsers zoveel voordeel wensen op te geven 

om de tsaar tevreden te stellen. Groot-Brittannië houdt zich hierin afzijdig, ongeacht de nu pro-

Japanse koers die zij voeren, net als de VSA. 438 

While paying all respect to the prowess, capacity, and resources of the Japanese, … if the powers 

remain resolute, there will be only one course for Japan – she must rest content with the advantages 

to which no objection is raised. 
439

 

Uiteindelijk zien de Japanners, niet gesteund door andere naties, zich genoodzaakt om toe te geven 

aan de externe druk van de drie westerse mogendheden. De Japanse keizer ontvangt lofbetuigingen 

van verschillende Europese naties, terwijl Rusland kort daarop de concessies die Japan moest 
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opgeven inpikt – zij krijgen de toestemming van de Chinese overheid om een stuk Chinees 

grondgebied en Port Arthur  te leasen440. 

… her liberal conduct in this matter is warmly praised. 
441

 

De Russische lease van Port Arthur en bezetting van enkele Koreaanse havens wordt negatief 

ontvangen in de Amerikaanse media, en is volgens hen slecht voor de interesses van alle naties die in 

het Verre Oosten aanwezig zijn. De Amerikaanse taal na het einde van de Sino-Japanse oorlog blijft 

erg vriendelijk. De Amerikanen zien in Japan een toekomstige bondgenoot, zowel op politiek als 

commercieel vlak en dit word weerspiegeld in hun lovende taalgebruik, dat nu geen paternalistische 

ondertoon meer bevat442. 

The Japanese are the brightest looking and happiest lot of people I have seen in many a day. 
443

 

Nothing could show more plainly the energy and intelligence with which the Japanese are making 

use of their new civilization, or prove more conclusively that they intend to become a great 

commercial nation. 
444

 

 

2.1.4.3 The London Times 

 

Bij de aanvang van deze periode is Groot-Brittannië zich pijnlijk bewust van de groeiende 

economische macht van Japan. De concurrentie van Japan in het oosten groeit snel, en “they begin to 

feel that they can do their own business without the intervention of the middle man or foreign 

merchant.” Daarnaast zijn er meldingen van anti-buitenlandse sentimenten die, samen met de 

politieke crisis die er heerst, het land niet zo veilig zouden maken voor buitenlanders. Dit zou echter 

maar in beperkte mate zo zijn, en  de anti-buitenlandse strekking in Japan zou slechts van marginaal 

belang zijn445. 

There is in reality no anti-European movement worthy of the name in Japan. There may be an anti-

foreign spirit among certain classes, but the majority of the nation and especially the intellectual 

classes do not share it.
446
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Wanneer er opstand uitbreekt in Korea, die de monarchie bedreigt, sturen zowel Japan als China 

soldaten om te assisteren in de onderdrukking ervan en hun eigen belangen in Korea te beschermen. 

Dit leidt tot grote spanningen tussen China en Japan, en het is duidelijk wie hiervoor 

verantwoordelijk is volgens The London Times
447

. 

Japan’s attitude threatens a crisis in Eastern Asia and may prove dangerous to both countries and 

ruinous to general commerce.
448

 

De Japanse voorstelling van het conflict als vooruitgang en beschaving tegenover conservatisme wekt 

geen enthousiasme op in The London Times
449

. 

Toch wil dit niet zeggen dat een negatieve beeldvorming domineert. De instelling van The London 

Times is eerder een vriendelijk paternalisme, dat eerder bezorgd is dat “our Japanese friends” 

mogelijk teveel hooi op hun vork nemen, en maar beter het advies van de Europese machten opvolgt 

in deze kwestie450.  

If rashly undertaken the task of setting the Korean house in order might easily prove too heavy for 

Japan, notwithstanding her intelligence, her progressive ideas, and an advance in naval and 

military organization which enables her to dispense with European advisers
451

. 

They are not unjustifiably proud of their army and navy. They are ambitious of taking their place as 

the leading Power of the Far East, and they have a hereditary jealousy and dislike of China. 
452 

Dit verandert echter helemaal wanneer de Sino-Japanse oorlog uitbreekt, wanneer The London Times 

resoluut de kant van China kiest in deze kwestie. Door Japan uitgelokte schermutselingen voor de 

oorlogsverklaring worden scherp veroordeeld453.  

Japan has earned the right to claim concessions of the kind [aanpassing van verdragen met het 

westen], because she has known how to win the good opinion of the civilized world by the 

enlightened character of her laws and of her internal administration. Perhaps the fact that we are 

now yielding to her earnest desires on points of great concern to her and of great interest to many of 

our fellow-subjects may remind her before it is too late how high the value of the good opinion of 

other peoples is, and may save her in time from the risk which she now runs of forfeiting the esteem 

she has earned at home by and unjust policy of aggression and adventure abroad. 
454 

Japans vooroorlogse houding ten opzichte van de problematiek wordt gehekeld. Cruciaal in dit 

discours is het zinken van de Kowshing, een Brits schip dat door de Chinese overheid ingehuurd werd 
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om Chinese troepen naar Korea te transporteren. Niet alleen zou dit een grove schending van de vlag 

van een neutrale natie geweest zijn, maar vond er ook een genadeloze slachting onder de Chinese 

soldaten plaats. Aanvankelijk is men nog gereserveerd, bewust van het feit dat de Chinese versie van 

de feiten – indien zij waar is was dit uiteraard wel een “barbarous” daad van Japan – mogelijk sterk 

gekleurd is. Toch is men eerder geneigd om de Chinese versie van de feiten te volgen455. 

It was evident that no quarter was to be given, all were to be massacred.
456

 

Foreigners were unanimous in condemning the barbarous conduct of the Japanese and in 

demanding protection or the flags and the interests of foreign nations. 

… China has shown the utmost moderation, and has won the sympathy of foreigners in the East.
457

 

Het zinken van de Kowshing wordt nog vele malen opgerakeld in de berichtgeving over de Sino-

Japanse oorlog. Japan wordt voorgesteld als de schuldige voor het uitbreken van de oorlog, en 

aangezien The London Times een fervent supporter is van de Chinese zaak worden de militaire 

capaciteiten van China in een positief daglicht gesteld, terwijl de Japanse overwinningen worden 

gerelativeerd en in twijfel getrokken doordat men de Chinese verslagen van krijgsoperaties als de 

waarheid voorstelt458.  

De positie en berichtgeving van The London Times correspondeert merkwaardig genoeg niet in het 

minst met de algemene publieke opinie van het Britse volk. Dit wordt aangetoond door de overvloed 

aan lezersbrieven die het op zich nemen om de Japanse zaak te verdedigen “against the readiness of 

the London Press to condemn every act of Japan in her present conflict with China.” Het zinken van de 

Kowshing wordt in perspectief geplaatst en de erge gevolgen ervan gerelativeerd op rationele basis. 

Er wordt nadrukkelijk op gewezen dat, hoewel het schip de Britse vlag voer, de Kowshing in dienst 

was van China om troepen te transporteren, en dit haar neutraliteit op de helling zette. De 

verantwoordelijkheid voor het incident wordt bij de bemanning en eigenaars van het schip gelegd, en 

niet bij de Japanners459.  

We need not work ourselves up into a state of virtuous indignation on their [de bemanning van de 

Kowshing] account; but we are entitled to demand from Japan a formal apology.
460
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Daarnaast prijst men Japan om haar militaire capaciteiten en de transformatie en vooruitgang, 

“made by that intelligent nation”, van een feodaal, achterlijk land tot een moderne staat, naar 

Europees voorbeeld461. 

It is not every people who can adopt Europeans’ manners and customs wholesale as they have 

done.
462 

In de loop van de daaropvolgende oorlogsmaanden, dwingen de feiten The London Times om haar 

standpunt te herzien. Dit vangt aan met een positieve appreciatie van het Japanse leger en haar 

organisatiecapaciteiten, dat tenslotte op een superieur Europees model is gebaseerd463.  

… the way in which those very clever people, the Japanese, have learned to imitate the best European 

models.
464 

En hoewel haar aanpassing aan en opname van de westerse beschaving als positief wordt 

beschouwd, is Japan nog steeds de agressor en dus de schuldige in deze kwestie. De houding slaat 

pas echt om in de weken die volgen op de eerste onbetwistbare, grote Japanse overwinningen, zowel 

op land als op zee. De militair superieure capaciteiten, ten opzichte van de Chinezen, zijn hiermee 

bevestigd. De overwinningen van Japan in de Sino-Japanse oorlog, die in Europa met grote interesse 

word gevolgd, stimuleren de sympathie die heerst bij de Britse bevolking voor Japan465. 

Henceforth Japan must be reckoned with as a living force in the East, and Englishmen at least should 

be able to view without jealousy or misgiving the uprising of an island people, whose interests are 

largely their own, …
466

 

Het sluitstuk van deze omslag van opinie is wanneer Japans houding die tot de oorlog leidde een 

positieve appreciatie krijgt, terwijl men de schuld van het uitbreken van de Sino-Japanse oorlog nu bij 

China legt467. 

De omgeslagen opinie en beeldvorming krijgt echter een tegenslag te verwerken bij de inname van 

Port Arthur door het Japanse leger. Dit ging gepaard met ongecontroleerde wreedheden tegen 

soldaten en burgers, waardoor de Europese correspondenten ter plekke geschokt werden. Hierdoor 

stuurden zij een golf van negatieve berichtgeving over het Japanse leger de wereld in468.  
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… I could hardly believe my eyes, for, as my letters have shown, the indisputable evidence of previous 

proceedings had filled me with admiration of the gentle Japanese. 

... 

It was a gratuitous ebullition of barbarism, …, a revolting repudiation of pretended humanity.
469

 

Het is opvallend hoe weinig men over dit schokkende feit bericht. Na dit ene, onthutsende artikel 

volgt er, een korte maand later, een rechtzetting en relativering van de feiten door dezelfde 

correspondent. De Japanners zouden zichzelf nog lang onder controle gehouden hebben, in het 

aanschijn van de Chinese provocaties. Maar het aantreffen van verminkte en verbrande lichamen van 

gevangen genomen Japanse soldaten te Port Arthur zou de spreekwoordelijke druppel geweest zijn. 

Daarnaast zouden er maar een beperkt aantal burgers aanwezig geweest zijn, terwijl Chinese 

soldaten zich in burgerkledij vermomden en de Japanse troepen voor een groot probleem stelden, 

hoewel dit nog steeds niet echt een reden was, althans volgens de correspondent, om hen niet 

eenvoudigweg gevangen te nemen470.  

We had seen how wonderfully well the Japanese restrained themselves hitherto, and we had perhaps 

come to expect that they would always be gentle, smiling angels. Of course it was absurd to expect 

too much. Still, even now, I feel convinced that this outburst of vengeance at Port Arthur will not be 

repeated at any future scene of operations, for as a general rule, apart from the heat of battle, the 

Japanese have a wonderful fund of self-control and real kindness of heart. 
471 

Dit artikel wordt op dezelfde dag gepubliceerd als een lezersbrief die het overdreven karakter van de 

aantijgingen aan het adres van het Japanse leger aanklaagt. De oorzaak voor de uitbarsting van 

geweld, die niet in twijfel word getrokken, is de “barbarity and cruelty” van de Chinezen tegen de 

Japanse gevangen die dood en verminkt werden aangetroffen door hun medesoldaten bij de inname 

van Port Arthur472.  

That a large number of Chinese were killed in Port Arthur after the place was won and resistance had 

virtually ceased is undeniable, nor, however much it is to be regretted, and is, I know, regretted by 

the Japanese authorities, is it to be greatly wondered at.  

… I can well understand that the sight of the mutilated and tortured bodies of their former comrades 

would goad un excitable people like the Japanese into an uncontrollable fury, and make them, for 

the time, hardly responsible for their actions. 
473

 

Kort na de inname van Port Arthur vangen er vredesgesprekken aan tussen Japan en China, een koers 

die China al lang werd aangeraden te volgen door de westerse naties, na de eerste grote nederlagen 
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die zij te verwerken kreeg. Een aanslag op de Chinese ambassadeur te Shimonoseki is even een bron 

van opwinding, maar zorgt niet voor een negatieve representatie van Japan in de Britse media474.  

The strongest indignation is expressed by both the native [Japanse] and foreign press.
475 

Uiteindelijk, na lange onderhandelingen, wordt een akkoord bereikt voor een vredesverdrag. The 

London Times bericht gunstig over de voorwaarden, die een evenwicht vormen tussen de eigen, 

Japanse belangen, Chinese belangen en westerse belangen in China476. 

These conditions, …, are now supplemented by others of a character evidently calculated to conciliate 

the good will of Europe. 

… in this way they could turn their victory to the best account for themselves, for the Chinese , and 

for the world at large. 
477

 

Wanneer echter, vlak na het afsluiten van dit vredesverdrag, Rusland, samen met Duitsland en 

Frankrijk, hun ontevredenheid over de vredesvoorwaarden uiten en dreigen met actie indien het 

verdrag niet word herzien, is er een markante afwezigheid van Britse steun voor de Japanse zaak. De 

eigen belangen van Groot-Brittannië, die niet onmiddellijk met een sterk Japan in het oosten gediend 

zijn, staan voorop. De redenen voor de Russische bezwaren tegen de vredesvoorwaarden zijn 

begrijpelijk, maar de houding van Frankrijk en Duitsland word met veel onbegrip ontvangen. Groot-

Brittannië is voorzichtig, en wantrouwig ten opzichte van de Russische diplomatieke druk, en stelt 

zich niet op als vragende partij voor een revisie, wat haar veel kritiek van de Russische pers oplevert. 

Toch gaan de Britten ervan uit dat Japan beter toegeeft aan de externe druk478.  

We have expressed our hope that Japan will make some concessions, and that hope, we believe, will 

be fulfilled. 
479

 

Wanneer Japan uiteindelijk zwicht voor de diplomatieke druk van Rusland, Frankrijk en Duitsland, is 

dit een bron voor lof voor haar bescheidenheid in de Britse media. Zij is nu een “first-class Power” 

geworden, volgens The London Times, maar wel enkel in Azië. Een nieuwe oorlog in het Verre Oosten 

zou immers erg nefast zijn voor de immense Britse economische belangen in de regio480.  

The Japanese Government has yielded to the friendly representations of the three Powers… 

We welcome this decision with satisfaction, as removing a danger to the peace of the Far East. 
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…we are glad that they have recognized the wisdom of not pushing their pretentions too far.
481

 

 

2.1.5 1900-1901 

De Boxeropstand (1898-1901) beslaat een grotere periode dan hieronder besproken word. Enkel de 

laatste twee jaren zijn echter van belang in deze analyse, omdat enkel in deze jaren Japan een 

actieve rol speelde. Die was van groot belang voor de aangroei van haar prestige op wereldniveau. 

Japan was door haar deelname in het neerslaan van de Boxeropstand in China de eerste niet-

westerse natie die participeerde in een westerse militaire coalitie. Maar liefst 8 naties droegen 

uiteindelijk bij aan de coalitie. Japan leverde daarbij het leeuwendeel van de troepenmacht, en droeg 

proportioneel meer bij dan alle andere deelnemers, waarvoor zij werd gecompenseerd. De vraag 

hierbij is hoe de grote Japanse bijdrage werd weergegeven in de Angelsaksische pers. 

 

2.1.5.1 The Economist 

 

Merkwaardig genoeg wordt er in deze periode nagenoeg niets uitgesproken positief of negatief 

vermeld over Japan. Alle berichtgeving is louter van economische aard en uiterst neutraal in 

taalgebruik. Er zijn ook weinig berichten over de Boxeropstand zelf. Het meest relevant bericht gaat 

over het wantrouwen ten opzichte van Rusland om als enige in te grijpen in China. Er werd gevreesd 

dat zij dit zouden gebruiken om meer invloed binnen China te krijgen482.  

 

2.1.5.2 The New York Times 

 

De toon van de verslaggeving, begin 1900, is meteen onheilspellend.  Er wordt geschreven over een 

mogelijke oorlog tussen Rusland en Japan, waarbij de Triple Intervention en de Russische 

expansieplannen in China en Korea aan de basis liggen van de spanningen. Dit mogelijke conflict 

wordt als onvermijdelijk beschouwd door Japan – volgens de berichten in The New York Times –, 

maar ook door andere westerse mogendheden, waaronder de Verenigde Staten van Amerika en 

Groot-Brittannië. 

For several years the Japanese have regarded a war with Russia as inevitable, and they prefer to have 

it before the Trans-Siberian Railway is finished and while Japan’s naval strength is decidedly superior 

to that of Russia in the Pacific.
483
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War between Russia and Japan is looked for as inevitable by the naval officers of those countries who 

have been nearest the probable scene of future operations.
484

 

De oorlogsdreiging en -verwachting blijft de hele periode aanwezig, waardoor de Boxeropstand een 

minder belangrijk element is in de berichtgeving over Japan. De Boxeropstand en de participatie van 

Rusland en Japan in het neerslaan ervan hebben ook invloed op de spanningen tussen beide 

landen485.  

Groot-Brittannië en de VSA hebben ondertussen een uiterst goede verstandhouding met Japan 

opgebouwd, en steunen haar in haar verontwaardiging rond de Triple Intervention – die na 5 jaar nog 

helemaal niet verdwenen is. De belangen van deze drie machten in het Verre Oosten komen in grote 

mate overeen met elkaar, wat hun amicale banden verklaart. 486 

… a close understanding between England and Japan, if not an actual alliance.
487

 

Wanneer het keizerlijke hof in China erin slaagt de Boxeropstand tegen buitenlanders te keren, 

ontstaat de noodzaak van een buitenlandse interventie in China om de internationale commerciële 

belangen veilig te stellen. Hoewel Rusland geografisch gezien dichtbij is, is er weinig vertrouwen in 

haar motieven, en protesteert Japan tegen een mandaat voor Rusland, met de steun van de VSA en 

Groot-Brittannië . Uiteindelijk wordt er resoluut voor Japan gekozen om te interveniëren als 

mandataris van alle belanghebbende mogendheden, en dit levert haar veel positieve publiciteit op. 

De algemene commerciële voordelen die Japan in het Verdrag van Shimonoseki van 1895 had 

voorzien beïnvloeden deze keuze eveneens in positieve zin. Hoewel er enige vertraging optreedt 

door de discussie rond de compensatie die Japan hiervoor zal ontvangen en de voorzichtigheid van 

Japan om geen enkele mogendheid voor het hoofd te stoten – op dit politieke spel wordt kritiek 

geuit door de buitenlanders in China die zo snel mogelijk militaire steun wensen –, zal uiteindelijk 

ook Rusland zelf zich achter de beslissing scharen en Japan de vrije hand geven om de situatie in 

China onder controle te krijgen488. 

The increased seriousness of the situation in China seems bound to be turned to the advantage of the 

Japanese. The Island Empire is in a position to recover in some measure the prestige, if not the fruits, 
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of her war with China [Sino-Japanse oorlog van 1894-1895], of which she was despoiled by Germany, 

France and Russia.
489

 

…Japan, as the newest member of the family of modern and civilized nations, is most anxious to 

make good her footing there.
490

 

… less interested selfishly than any of the powers…
491

 

…Japan, having borne the chief burden of the operations, …
492

 

De Sino-Japanse oorlog van 1894-1895 heeft aan de wereld duidelijk gemaakt dat Japan bij de 

machtigste mogendheden hoort – aldus The New York Times –, ook te danken aan haar incorporatie 

van talloze elementen van de westerse beschaving. Hoewel zij als jongste lid wel aanvaard wordt in 

het groepje van mogendheden, zijn er toch nog steeds twijfels over haar capaciteiten, vooral dan op 

militair vlak. Er wordt in twijfel getrokken of Japan tegen een Europese macht zou kunnen 

standhouden op het slagveld, specifiek dan tegen Rusland. Het westerse superioriteitsgevoel ligt aan 

de basis van deze twijfel493. 

Uiteindelijk wordt er een grootse internationale coalitie op de been gebracht tegen China en de 

Boxers. Japan levert hiervoor het grootste deel van de middelen, en ontvangt hiervoor een 

compensatie. Haar inspanning om samen te werken met haar directe tegenstander gaat niet 

onopgemerkt voorbij.494. 

…, Japan has sacrificed even her bitter feelings toward the Russo-Franco-German “tripple 

alliance”, …
495

 

Japan is daarnaast ook bezorgd om de Russische en Duitse agenda, en wordt hierin gesteund door de 

VSA, die samen met Groot-Brittannië een gelijkaardige visie hebben op de toekomst van China. Deze 

drie machten wensen vooruitgang te bekomen in China, door de westerse beschaving te verspreiden 

en zijn resoluut tegen enige opdeling van het Chinese grondgebied496. 

The task will at best be difficult enough, but with harmonious, wise, and consistent action by those 

three, there is reason to hope that it can be accomplished.
497

 

In februari 1901 doet er zich opnieuw een incident voor dat de Russo-Japanse relatie – die matig 

verbeterd was door de militaire samenwerking tegen de Boxers – onder hevig druk zet. Rusland, dat 
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in het kader van de oorlog tegen China en de Boxers Mantsjoerije bezet had, toont de intentie om 

het gebied virtueel te annexeren, door een apart vredesverdrag met China te sluiten. Hevig protest 

van Japan en de 6 andere mogendheden van de 8-koppige coalitie tegen deze concessie ten spijt, zijn 

China en Rusland vastberaden om hiermee door te gaan, door een gebrek aan mogelijke militaire 

tegenstand van diegenen die bezwaar aantekenen498 

…, Japan is too much embarassed in her finances to do more than to protest and to endeavour to 

secure compensating advantages in Korea.
499 

De Russische koers in Azië wordt dan ook scherp veroordeeld in de Amerikaanse media, en voed een 

pro-Japans gevoel in deze kwestie. 

What Russia has done in Asia has not only been a breach of Faith with all the Powers, it has been a 

distinct injury to more than one.  

… 

Now the Russian action not only threatens Japanese expansion in Korea and elsewhere on the Asiatic 

coast, in regions at which Japanese expansion legitimately aims. It constitutes also a distinct threat 

against the island empire at home. 
500

 

Uiteindelijk zien de Russen zich genoodzaakt om tegemoet te komen aan de eisen van de andere 

mogendheden, vooral door de grote bereidheid van de “energetic nation
501

” die Japan is om over dit 

conflict ten oorlog te trekken en door de internationale steun die zij hiervoor zou ontvangen. Men 

schrijft dan ook zeer lovend over de Japanse militaire capaciteiten en het grote prestige dat zij bezit 

op internationaal vlak502. 

… Japan would thus enter upon the struggle with everything in her favor. 
503

 

Japan, … , will have the sympathy and support of nearly all the powers in the Far East.
504

 

Rusland beweert meermaals dat de Chinese concessie in Mantsjoerije geen permanente territoriale 

aanwinst is, maar deze statements worden met veel ongeloof onthaald, en het duurt tot eind april 

voor de kwestie, althans tijdelijk, geregeld word door Russische beloftes om op termijn uit 
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Mantsjoerije terug te trekken505.  

De Russo-Japanse problematiek zal later dat jaar opnieuw problemen veroorzaken, maar Japanse 

waakzaamheid en Russische voorzichtigheid slagen erin het uitbreken van een oorlog te 

verhinderen506. 

… the war feeling is still great in Japan, but that the Government is holding back and is undesirous of 

war. … A clash is inevitable in his opinion.
507

 

Het optreden van het “progressive empire of Japan” in China heeft haar prestige aan het einde van 

de rit sterk verhoogd. Door de bescheiden eisen bij het vredesverdrag met China heeft ze 

dankbaarheid en bewondering van de Chinese bevolking gewonnen, en dit valt ook goed bij de 

andere mogendheden508. 

… the family of modern nations, into which Japan herself has now without opposition been 

adopted, …
509

 

… the mediator between “the most Eastern East” and the newest west.
510 

Hiertegen komt een religieus geïnspireerde reactie die stelt dat Japan, als “infidel country” met haar 

“ridiculous pride”helemaal niet geschikt is voor de taak als mediator tussen oosten en westen. Het in 

het oosten prominent aanwezige, en tevens christelijke, Russische tsarenrijk dat wel “the natural 

power of civilization” bezit die Japan mist, zou voor deze taak geschikt zijn.  

She is unprincipled, without any idea of any law governing the moral world, and I might say without 

any moral education.
511

 

Dit anti-Japanse, pro-Russische gevoel is echter een anomalie in de verslaggeving van deze periode, 

hoewel het verschil in waarden tussen Japan en de westerse beschaving wel voor velen van belang is. 

Zo komt de Japanse “ugly side” – namelijk de voor deze missionaris schandelijk lijkende verschillen in 

moraal en gebruiken – nog aan bod in een reisverslag van een Amerikaanse missionaris. Maar hij 

eindigt hoopvol, zeker dat christelijke waarden uiteindelijk zullen zegevieren, en prijst de reeds 

gemaakte vooruitgang in Japan512. 
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… Japan is thus seldom associated with anything that is not dainty and delightful, yet … that country 

has an ugly side quite as glaring and quite as characteristic as are the soft voices of its people. 

… 

I mean by this [de ”lelijke kant” van Japan] the native customs and habits of the people, and their 

manner of living. 

… 

Despite the many respects in which Japan is still far from realizing our ideals of civilization, because 

of the religious awakening which, …, is taking place among her people.
513

 

Tot slot is er nog een Japans-Amerikaans probleem dat relatief oud is, en af en toe aan bod komt in 

deze periode. De migratie van Japanners naar de VSA – hoofdzakelijk naar Hawaii –, en de 

maatregelen die Hawaii en de VSA daartegen nemen zijn soms een bron voor kritiek en zelfs anti-

Amerikaanse sentimenten in Japan. Dit probleem wordt echter in een amicale sfeer besproken en 

behandeld door beide partijen, en draagt weinig bij tot het beeld van Japan in de pers van de 

Verenigde Staten van Amerika514.  

 

2.1.5.3 The London Times 

 

De Japanse diplomatieke doelstelling om bondgenoten te zoeken komt in deze periode mooi tot 

uiting in de toenadering die Japan zoekt tot Groot-Brittannië. Verschillende malen wordt er verwezen 

naar de positieve uitspraken en wensen van Japan over Groot-Brittannië over onder andere de 

oorlog in Zuid-Afrika die tijdens deze periode word uitgevochten. Japan beschouwt Groot-Brittannië 

als een bondgenoot in het Verre Oosten, vooral om de Russische agressieve expansiepolitiek mee in 

toom te houden, en hiervan is de Britse media zich maar al te goed bewust. Ook de afbouw van 

wettelijke beperkingen voor buitenlanders in Japan – onder andere een versoepeling van de 

wetgeving rond landbezit van buitenlanders in Japan –, die uiteraard een positieve reactie in The 

London Times uitlokken, kan gekaderd worden binnen de diplomatieke strategie en het buitenlands 

beleid van Japan515. Het is echter pas na de Boxeropstand dat Groot-Brittannië een meer 

uitgesproken positie inneemt ten opzichte van de Russo-Japanse spanningen, waarbij men eerder 

sterk negatief staat ten opzichte van Rusland als storend element voor de vrede van het Verre 

Oosten. Tot dan blijft de Britse positie eerder neutraal, met een sterk negatief gevoel ten opzichte 

van de Russische expansie en hun oosterse beleid, hoewel de aanspraken van Japan in Korea 
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bijvoorbeeld wel als volkomen legitiem en rechtvaardig worden gepercipieerd. Men vergelijkt ook 

vaak de positie van Japan met die van Groot-Brittannië in het heden en verleden, en wijst vooral op 

de vele gelijkenissen tussen de twee naties516. 

Japan is already a powerful State, with an energetic and progressive people, and with a clear 

conception of the fact that Russian domination in the Chinese seas means the restriction of Japanese 

development, the curtailment of Japanese commerce, and the final defeat of the legitimate 

ambitions of the people of Japan to take a leading part in the opening up of China to the ideas and 

the methods of modern civilization.
517

 

Er is wel reeds een sterk positieve impuls voor de beeldvorming van Japan aanwezig. Japan wordt 

niet langer als een achterlijke Aziatische staat beschouwd, maar als een “powerful State”, zelfs bijna 

als een volwaardige “Power”. 

There can be no doubt about Japan’s position now as a maritime Power, in the Orient at all events.
518

 

Daarnaast heeft Japan een “liberalizing influence” op China die volgens de Britten, indien de 

Boxeropstand er niet was geweest, in de loop van enkele jaren een belangrijke rol had kunnen spelen 

in de Chinese politiek en de weg naar de opening van China had kunnen vrij maken. 

… the enlightening effect of intercourse with Japan had gone far to break down the traditional 

exclusiveness of the Chinese.
519

 

 Opvallend is dat de Britse media Rusland deels de schuld geven voor de Boxeropstand – een 

gewelddadige reactie tegen de handelingen, invloed en aanwezigheid van buitenlanders in China – 

door hun militaire bezetting van en het wanbeleid in hun Chinese concessies520. 

Wanneer de toestand in China een kritiek niveau bereikt, en de noodzaak van een westerse 

interventie voor velen duidelijk word, steunen de Britten het voorstel om Japan een mandaat te 

geven om in te grijpen, en niet Rusland. Dit is zowel uit praktische – de Japanners konden sneller 

mobiliseren – als diplomatieke overwegingen – Groot-Brittannië vertrouwt Rusland niet en het zou 

aanleiding kunnen geven tot nieuwe en gevaarlijke Russo-Japanse spanningen. Voor de Britten 

“Japan alone has to be considered”, om deze redenen521.  

Japan would not be likely to take a step which might prove distasteful to Great Britain, whose 

interests in China are similar to her own.
522
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Dat Japan niet te springen staat voor deze taak, omdat het tot diplomatieke complicaties met andere 

naties kan leiden, en geen actie wenst te ondernemen zonder de uitdrukkelijke goedkeuring en het 

volledige vertrouwen van de grootmachten, zorgt voor een positieve appreciatie voor de Japanse 

houding in de Chinese kwestie523. 

That Power is Japan, and, to her credit as a representative of civilization, she is willing to perform 

this task, if the Powers will authorize her to do so. England, at any rate, is anxious that Japan should 

be permitted to discharge this most pressing duty to humanity,…
524

 

The reasonable and correct attitude of Japan gives satisfaction everywhere, and has contributed 

infinitely more efficaciously to fortify Japanese prestige abroad than could have done fresh military 

or naval laurels.
525

 

De Russische bezwaren tegen het Japanse mandaat, en de vertragingen die hieruit voortkomen 

worden haar zwaar aangerekend. Japan is immers de enige die tijdig troepen kan sturen naar China 

om de westerse legaties te Peking te ontzetten. Uiteindelijk is Rusland genoodzaakt haar 

goedkeuring te geven, en zal Japan het leeuwendeel van de troepenmacht voor de coalitie tegen de 

Boxers leveren. Rusland zelf speelt echter ook een belangrijke rol in het noorden van China, maar de 

samenwerking tussen Japanse en Russische troepen verloopt uiteindelijk vlot526.  

The fact that Russia and Japan are able at present to supply a stronger military contingent than the 

rest of the Powers does not alter the complexion of events. The declarations of Japan are entirely 

satisfactory
527

. 

Het is op dit moment dat er zich een interessante discussie voordoet in enkele lezersbrieven in The 

London Times. Een lezer waarschuwt voor de rivaliteit tussen Rusland en Japan om Mantsjoerije die 

zal volgen door de Russische bezetting van het gebied – in het kader van de Boxeropstand –, en 

meent dat het belangrijk is dat Rusland als de overwinnaar uit dit conflict komt. Tot voor kort waren 

Japanners immers wrede barbaren, die enkel oppervlakkig beschaafd zijn. De eigenlijke beschaving – 

vanuit westers oogpunt – van Japan wordt hiermee in vraag gesteld, terwijl het eveneens een idee 

van westerse superioriteit propageert.  

Dit lokt een reactie uit van een lezer die reeds lang in Japan verblijft. Hij kant zich resoluut tegen de, 

volgens hem, volledig foute voorstelling van Japan in deze zaak. De aantijging dat Japan enkel 

oppervlakkig beschaafd is, is niet gebaseerd op feiten en het beeld dat geschetst word 

onrechtvaardig. De goede samenwerking tussen Japan en de westerse machten in China illustreert 
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dit volgens hem. 

Daarop reageert de auteur van de eerste brief, met de mededeling dat hij de Japanse vooruitgang 

weliswaar wel bewondert, maar dat hij de toekomstige concurrentie van Japan in het oosten vreest. 

Ook beschuldigt hij de reagerende lezer van partijdigheid, vanwege zijn lange verblijf in het land. Zijn 

agressieve en beschuldigende toon aan het adres van Japan is echter wel stevig geminderd in zijn 

tweede brief528. Deze discussie illustreert mooi hoe de oosterse problematiek actueel is binnen 

bepaalde elitaire lagen – beide lezers zijn gerespecteerde en welgestelde individuen –  van de Britse 

maatschappij.  

De houding en acties van Japan tijdens de Boxeropstand, en de grote inspanningen die zij levert, 

zorgen voor een sterk positieve ingesteldheid ten opzichte van het land in de Britse media. Niet enkel 

is het gedrag van de Japanse troepen – op enkele fel bestrafte uitzonderingen na – op het terrein 

uitstekend, maar de “great services rendered by Japan in the Far Eastern concert” zouden het 

sluitstuk van de Japanse zoektocht naar internationale gelijkheid kunnen zijn529.  

… the prestige of Japan has been considerably enhanced by the well-advised and correct course she 

has pursued throughout the pending crisis, to say nothing of the highly creditable part played by the 

Japanese troops.  

… 

It cannot be denied that Japan promises to come out of the present crisis with greatly increased 

influence and a much improved position among civilized nations.
530

 

This war will probably provide the one factor needed for completing Japan’s international equation. 

The struggle with her neighbor in 1894 raised her many points in Occidental estimation. Her display of 

fighting prowess won her more respect from civilized Europe than here 30 years of peaceful progress 

had previously won. But as an object-lesson her success was incomplete; the quality of the enemy she 

has crushed was underrated. She had beaten China, but Western onlookers concluded that the 

beating of China was not much of a feat after all.
531

 

New Japan has now for the First time had an opportunity of taking her stand amongst the Powers of 

the modern World, and, morally as well as materially she has stood the test with conspiciuous 

success.
532

 

Nu is het Chinese leger duidelijk wel een waardige tegenstander, terwijl dit in de Sino-Japanse oorlog 

werd gerelativeerd en het internationale prestige dat Japan door de oorlog won verminderde. De 

interventie tegen de Boxers is het begin van een ongeziene positieve appreciatie van Japan als 
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moderne natie.  

Vooral de razendsnelle transformatie van het oude, feodale Japan naar de moderne natie die zij aan 

het begin van de 20e eeuw is, krijgt veel positieve aandacht in de zoektocht naar de verklaring voor 

het succes van Japan. Het argument dat Japan nog steeds geen “beschaafde” vijand bevochten heeft 

word gerelativeerd, door met veel vertrouwen te stellen dat dit geen probleem zou vormen voor 

Japan533.  

There is so much that is admirable in the intelligence, energy and patriotism with which Japan has 

adapted herself to new conditions of national existence that criticism may seem ungenerous.
534

 

The Chinese war settled once for all the question whether her assimilation of Western discoveries 

had or had not been a mere pretence, and all that has happened since has confirmed the proof then 

given.
535

 

Er wordt zelfs kritiek geleverd op de westerse hypocrisie ten opzichte van oorlogsmisdaden. De 

Japanse misstap bij de inname van Port Arthur in de Sino-Japanse oorlog werd toen internationaal 

sterk veroordeeld. Over de oorlogsmisdaden van westerse troepen in China tijdens het huidige 

conflict, vooral dan door de Russen, wordt nu echter angstvallig gezwegen. 

Daarnaast uit men ook kritiek op de acties van de Verenigde Staten van Amerika bij de 

migratieproblematiek van Japanners naar Hawaii. De onrechtvaardige raciale discriminatie waar 

Japanners vaak het slachtoffer van zijn in het westen word hierbij aangekaart536. 

Probably no foreigner adequately conceives the depth of just resentment provoked in the breasts of 

thoughtful Japanese by the invidious discrimination of which they are constant victims in their 

intercourse with some Western nations. 
537

 

… Japans is now freely admitted , and has fully vindicated her right to be admitted, into the comity of 

civilized nations. She has thrown the whole of her territory open to foreigners who wish to travel, or 

reside, or trade there, and it would be a serious matter to attempt to curtail off-hand in any part of 

the British Empire the rights to which her subjects are entitled by reciprocity.
538

 

2.1.6 1904-1905 

Als laatste periode heb ik de Russo-Japanse oorlog van 1904-1905 gekozen. De overwinning die Japan 

in deze oorlog wist te bekomen zorgde voor een psychologisch schokeffect bij velen in het westen en 
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verzekerende Japan een plaats in de rangen van de grootmachten van die tijd. Een westerse, 

“superieure” natie werd voor de eerste keer met de wapens verslagen door een niet-westerse 

mogendheid. Het is belangrijk om in het achterhoofd te houden dat Groot-Brittannië en Japan sinds 

1902 een alliantie hadden, die vooral tegen de Russische opmars in het Verre Oosten was gericht. In 

de hogere regionen van de Britse maatschappij heerste er aldus een positief sentiment ten opzichte 

van de nieuwe bondgenoot en een eerder negatief gevoel ten opzichte van Rusland. Het 

belangrijkste element van dit bondgenootschap was de bepaling dat indien Japan aangevallen zou 

worden door meer dan een grootmacht tegelijkertijd, Groot-Brittannië haar bondgenoot te hulp zou 

komen in het conflict.  

 

2.1.6.1 The Economist 

 

Zelfs al voor de aanvang van het gewapende conflict, bij speculaties van wat er eventueel zou kunnen 

gebeuren, ligt de voorkeur in The Economist bij Japan. “Sympathy runs mostly with Japan”
539, door 

de Anglo-Japanse alliantie die door de convergerende belangen van beide naties tot stand is 

gekomen. Deze pro-Japanse houding blijft zich manifesteren, ook na de start van de oorlog in 

februari 1904. Rusland gebruikte de manier waarop Japan de oorlog begon, namelijk met een aanval 

op Port Arthur voor de eigenlijke oorlogsverklaring, om een negatief discours op te bouwen rond de 

Japanse acties. In The Economist wordt dit discours van de “treacherous attack” echter niet gevolg. 

Integendeel, de beslissing van Japan om Rusland aan te vallen wordt meermaals verdedigd en 

gerechtvaardigd, vooral omdat de “legitimate interests of our ally Japan
540

” sterk overeenkomen 

met de belangen van Groot-Brittanië en ook de VSA. Vooral het niet nakomen van de bepalingen van 

het vredesverdrag na de Boxeropstand door Rusland en haar protectionistische oosterse beleid zorgt 

voor een anti-Russisch en pro-Japans discours.  

… we are only anxious to keep the commercial door as open as possible. 

…  the victory of Japan is a victory for Great Britain
541

. 

Rusland weigerde zich terug te trekken uit Mantsjoerije, dat het bezet had in het kader van de 

Boxeropstand542. Toch is niet iedereen tegen Rusland gericht. Frankrijk, dat nauwe banden in de 

vorm van een alliantie met Rusland heeft blijft haar bondgenoot trouw. Ook Duitsland zal zich eerder 
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pro-Russisch opstellen543. 

Na de eerste, voor Rusland desastreuze, maanden van de oorlog wordt duidelijk dat een snelle 

oorlog geen optie is, aangezien Rusland niet bereid is zich zomaar over te geven door enkele 

tegenslagen. 

…although that upstart race of Pagans had gained regretable advantages at the outset of a war 

which they had succeeded in bringing about, by treachery in diplomacy and in action, before Russia 

was prepared, the vast might of Muscovy would in the end be put forth, …
544

 

Vrede nastreven zou voor Rusland zowel een enorm territoriaal verlies inhouden – van gebied dat zij 

nog niet formeel in bezit hebben, maar nog steeds technisch gezien Chinees grondgebied is –, als 

verlies van invloed aan haar grenzen in het oosten en verlies van prestige op wereldniveau, waardoor 

dit voor haar geen valabele optie is. Daarom stelt men dat de eindoverwinning vaststaat, maar dat 

die even op zich zal laten wachten door de minder vlotte start van de oorlog voor Rusland. Het 

“magnificent heroism of the Japanese soldiers”, hun “skill” en “obstinate courage”, “disregard for 

death” en het feit dat zij “formidable enemies” zijn, worden geprezen in The Economist, net als 

Japans voorbereiding voor de oorlog en de “legitimate fruits of her victory in war” die zij verworven 

heeft545. 

These are tremendous results, flowing directly from ten years of steadily concentrated national 

purpose, inspired and guided by a spirit of scientific thouroughness and issuing in an outburst of 

colosal and sustained fighting, energy and devotion, under brilliant naval and military leadership
546

. 

Deze positieve weergave wordt verder gezet doorheen de hele oorlog. Steevast is men positief 

ingesteld als het op speculatie van de krijgskansen aankomt en word benadrukt dat Japan een 

bondgenoot is van Groot-Brittannië547. Ook het financiële beleid van Japan – voorradigheid van 

middelen is een van de meest belangrijke elementen die het verloop van een aanslepend conflict in 

grote mate kunnen bepalen – wordt positief beoordeeld. Hoewel er een paternalistische houding 

bestaat, waarbij Japan als “young and comparatively poor country”  word bestempeld, is er geen 

kritische noot te bespeuren. Het volk is “cheerfull and patriotic” in het dragen van de schulden en de 

verhoogde belastingen, en er is “extraordinary able management and foresight of our allies” 
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tentoongesteld548. 

Wanneer Rusland door de oorlog en door interne onrust – die ontstaan is door de onophoudelijke 

nederlagen die de Russen in het oosten leiden –, verplicht wordt om vrede te sluiten, worden de 

door Japan geëiste voorwaarden positief onthaald.  

And so peace has been assured on conditions reflecting no less honour on the wisdom and self-control 

of the victorious belligerent …
549 

Terugblikkend op het door Japan afgelegde parcours, de voorbereidingen en de oorlog zelf, is er ook 

enkel lof te vinden. 

In making peace, as in preparing for and waging war, Japan stands out as the teacher of the 

nations.
550

 

…  Japan has displayed such energy and resource, in both war and peace, …
551 

Er is ook veel vertrouwen in de capaciteit van Japan om de naoorlogse financiële en economische 

moeilijkheden, die het gevolg zijn van de hele onderneming, te overwinnen.  

The ability of Japan to overcome the economic difficulties which may result from the war cannot be 

questioned. She has astonished the world by her naval and military achievements, and by the 

foresight and moderation of her rulers and her admirers are now prepared to see a marvelous 

development of her commerce. By her geographical position, by the industry and thrift of her people, 

and by the prestige of her great national achievements, Japan is undoubtedly destined to effect a vast 

expansion of the outlets for her industrial products in Asiatic markets.
552

 

Vanaf nu is Japan, in de ogen van de hele wereld een “World Power”
553. Zowel vriend als vijand is niet 

langer in staat dit feit over het hoofd te zien. 

 

2.1.6.2 The New York Times 

 

Begin 1904 lopen de spanningen tussen Rusland en Japan rond Mantsjoerije en Korea weer hoog op, 

en is de kans op oorlog groter dan ooit. De situatie verschilt echter fundamenteel met de spanningen 

tussen Rusland en Japan in de vorige periode, door de Anglo-Japanse alliantie – afgesloten in 1902 en 

openlijk bekend gemaakt – waardoor de sympathie van Groot-Brittannië uiteraard naar haar 
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bondgenoot gaat. De Verenigde Staten van Amerika, niet verbonden met Japan door een 

diplomatieke overeenkomst of alliantie, houdt zich afzijdig en wenst zich niet in het conflict te 

mengen, ook al is er nog steeds een sterk pro-Japans gevoel in het land. 

Somehow the belief is entertained widely here [in Groot-Brittannië] that if Great Britain gets into the 

Far Eastern mess the United States also will get into it … in support of those interests common to the 

two countries and Japan.
554 

Dit citaat geeft aan dat er een nauwe band tussen de Angelsaksische naties en Japan bestaat, wat 

ongetwijfeld zijn weerslag heeft op de beeldvorming van Japan en de publieke opinie in beide naties, 

wiens belangen zo nauw verweven zijn met de Japanse belangen in het Verre Oosten. Rusland is – 

door haar woordbreuk in Mantsjoerije – dus niet alleen de tegenstander van Japan – die het morele 

“high ground” heeft – in deze kwestie555. 

Your sympathy for the Japanese side is not misplaced, for that brave people are not only battling for 

their own existence as a free people, but they are fighting our battle as well.  

… 

The Japanese have been wonderfully patient under the most trying circumstances – no people were 

ever more so.
 556

 

De minderheid van Amerikanen die pro-Russisch is doet dit onder andere op basis van – extreme – 

religieuze overwegingen. Dit standpunt komt enkel door middel van een sporadische lezersbrief aan 

bod in The New York Times, die zich standaard achter de Japanners schaart in deze periode557.  

The advent of Japan in China means nothing less than the mingling and perpetuation of heathenism 

such as the World never saw, emboldened by a powerful military despotism, a  menace to the 

universe. 
558

 

Ook het idee van het “yellow peril” komt voor het eerst naar voor in lezersbrieven en artikels, dat als 

rechtvaardiging dient voor sommigen om zich anti-Japans op te stellen. Aziaten worden hierbij als 

een soort uniform volk beschouwd, en men vreest dat in de toekomst er een soort Aziatische 

Monroe doctrine van “Asia for the Asiatics” zal worden ingevoerd. Rusland creëert en integreert dit 

deels in haar discours, door haar gevecht voor te stellen als een gevecht voor het hele blanke ras, en 

verspreid dit idee in hogere kringen559.  
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… a struggle in which the white man will for the first time encounter something as big as himself. 

… 

Japan is the nucleus of all this, and the necessity of defence against white aggression is the cohesive 

force which must ultimately bind them together. 

… 

Japan must be reckoned with.
560

 

Weinigen zijn zich echter bewust van de grote diversiteit binnen de Aziatische bevolkingsgroepen, en 

dit feit word gebruikt door critici om de “yellow peril” -theorie te ontkrachten. Het gaat zelfs zo ver 

dat een Japanse overheidsfunctionaris zich genoodzaakt ziet om het hele idee te ontkennen, waarbij 

hij wijst op het consequente “open door” beleid van Japan in Azië. 

Na weken van Russische diplomatieke vertragingen breken de Japanners de diplomatieke relaties af, 

en enkele dagen later slaan zij toe. “Japan’s crushing blow to Russia” is echter onderhevig aan kritiek, 

doordat de eerste Japanse aanvallen voor een officiële oorlogsverklaring plaatsvonden. Vooral 

Rusland en haar bondgenoot Frankrijk gebruiken dit om een “stab-in-the-back” discours te 

propageren teneinde Japan op internationaal niveau in diskrediet te brengen. De effectiviteit van 

deze zet is echter uiterst beperkt, door de grote wereldwijde bewondering en het enthousiasme voor 

de Japanse beslissing om Rusland de oorlog te verklaren, en de Amerikanen negeren dit discours 

eenvoudigweg. De Amerikaanse anti-Russische sentimenten zijn gebaseerd op de gevolgen van de 

Triple Intervention, die het aangekondigde “open door” beleid in Mantsjoerije van Japan verhinderde 

en door de contradicties in de Russische diplomatie.561 

Notwithstanding the bitterness, universal recognition was given of Japan’s audacity, and it was 

evident that Japan’s naval prestige had been materially increased. 
562

 

Journals of every shade of opinion, … , applaud the promptitude and skill of the Japanese, and even 

the newspapers which sympathize with Russia do not attempt to lessen the significance of Japan’s 

achievements. 
563

 

De sympathie en het enthousiasme voor Japan is zo groot, dat Amerikaanse burgers vrijwillig en 

spontaan willen bijdragen tot het Japanse oorlogsfonds, waar vriendelijk maar consequent word voor 

bedankt door Japan. Ook talloze vrijwilligers bieden hun militaire diensten aan aan het Japanse 

keizerrijk, waarvoor eveneens vriendelijk wordt bedankt. Het gebrek aan uitgelatenheid en de kalme 
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“deep determination” bij het Japanse volk getoond, in het aanschijn van dit conflict, zorgen eveneens 

voor bewondering564.  

The reserve of all classes in the presence of the present great news is most impressive.
565

 

De grote militaire successen van Japan tegen een westerse grootmacht maken komaf met de laatste 

kritiek op haar toetreding tot de groep van grote mogendheden. De twijfel of Japan wel stand kon 

houden tegen Europese soldaten is uit de wereld geholpen, en er is weinig aarzeling van 

Amerikaanse kranten om dit in de verf te zetten566.  

… the general belief that Japan has a higher civilization than Russia, and by astonishment at the 

rapidity with which it has passed from isolation … to the rank of a world Power.  

… 

That it should have attained its present position as a world Power within one Generation is 

undoubtedly the most surprising fact in history; that conquest and aggression form no part of its 

national policy would seem to absolve the Czar from any obligation to vindicate Russian naval and 

military prestige in the East for the protection of the white race.
567

 

The achievement at Kin-Chow they regard as proving the absolute military equality of the Japanese 

with the best European armies, and as qualifying Japan to rank as a great power.
568

 

Gepaard met lof voor de militaire successen is er ook een groeiende appreciatie voor Japan zelf. De 

Amerikaanse publieke opinie is doorheen deze hele periode overweldigend pro-Japans, op enkele 

uitzonderingen na die zich inschrijven in het discours van het gele gevaar, of om religieuze redenen 

pro-Russisch zijn. De overwinning van Japan, en het behalen van haar doelstellingen – restauratie van 

de soevereiniteit van China, “open door” in Mantsjoerije en Korea “onafhankelijk” – wordt als een 

overwinning voor de “civilization” beschouwd569. 

It is a new civilization against an old, freedom against seclusion, progress against reaction, and 

ultimately peaceful evolution against violence and arbitrary force. Even for Russia it would be better 

that the new civilization should not fail.
570

 

It is gratifying to note that her military and naval successes have not had the effect of enlarging her 

terms of peace.
571
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Though fighting for her life against Russia, Japan is determined to wage war according to the highest 

principles of humanity and the laws of nations.
572

 

That Japan will emerge from this war practically victorious, … , is not doubted apparently even in 

France or in Germany, …
573

 

… the sympathy of the trading nations as such should go to Japan in her conflict with Russia.
574

 

Dit lokt echter ook tegengestelde reacties uit. Bij elke Japanse overwinning groeit de vrees van het 

“yellow peril”.  

Another wave of popular agitation against the “yellow peril” has resulted here [Parijs, Frankrijk] from 

Japan’s recent remarkable display of force.
575

 

The conviction prevailing in the highest Government quarters that Russia is fighting for all of Europe 

in the present war is increasing in strength…[in Duitsland]576
  

De gedragingen van beide partijen voor en tijdens de oorlog worden tegenover elkaar gesteld. 

Rusland, dat Japan met de vinger wijst als de schuldige voor het hele conflict wordt in de 

Amerikaanse media eenvoudig gepareerd door de feiten. De Russische diplomatieke manoeuvres 

liggen volgens hen aan de basis van de oorlog, niet de Japanse, die al het mogelijke gedaan hebben 

om de vrede te bewaren. Daarnaast zijn het gedrag en de handelingen van de Japanse strijdkrachten 

in overeenkomst met de internationale conventies. Er is vooral veel te doen rond de behandeling van 

krijgsgevangenen. Daar waar de Russische krijgsgevangen goed worden behandeld, en de Japanse 

overheid informatie vrijgeeft over alle Russische doden en gevangenen die zij kunnen identificeren, is 

dit niet zo bij de Russen. Soms accepteren zij zelfs de overgave van Japanse soldaten niet en tonen zij 

geen genade577. 

The Japanese treat their prisoners well and with courtesy.
578

  

[getuigenis van een ontsnapte Russische militair] 

One claims to be a Christian nation and the other is reported to be pagan. I leave it to THE TIMES 

readers to make their own comparisons.
579
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Ook zijn er in de loop van de oorlog disputen over de schending van de neutraliteit van andere naties. 

Zo zou Japan de neutraliteit van China verschillende keren geschonden hebben, wat tot grote 

verontwaardiging leidde, en Rusland die van Frankrijk. De neutraliteit van pro-Japans China en pro-

Russisch Frankrijk wordt hierdoor sterk in vraag gesteld. Beide beschuldigingen worden bevestigd in 

The New York Times. Deze disputen blijven echter diplomatiek en gebeuren zonder interventie van 

andere mogendheden580. 

It is a Gross violation of the neutrality of China by one of the guarantors of that neutrality. 
581

 

There was logical, if not legal, cause for irritation, … [voor Japan]582 

Bij de aanvang van 1905 is er weinig twijfel over wie de oorlog zal winnen. Er wordt reeds volop 

gespeculeerd over een mogelijk vredesverdrag en de bepalingen ervan. 

… Japan has a clear right to demand effectual guarantees as to the future. In return she offers the 

utmost advantages to the rest of the world - … 

… 

Happily our own Government is in a position both to accept and to promote such a settlement.
583

 

Zowel Japan als Rusland zijn echter nog niet geïnteresseerd in vrede sluiten. Japan is niet van plan als 

eerste een stap te zetten, en Rusland weigert dit eveneens. Opmerkelijk hierbij is dat Rusland zelf de 

hoop op een overwinning heeft laten varen en meer aan schadebeperking begint te denken. Rusland 

heeft immers nog een relatief sterk landleger in Oost Azië, en de Baltische vloot is onderweg naar het 

strijdtoneel om de situatie op zee voordeliger te maken. Vooral een overwinning van de Baltische 

vloot zou het tij kunnen keren in het voordeel van Rusland584.  

Wanneer de Baltische vloot bijna volledig vernietigd wordt in de zeeslag van de Japanse zee – dit 

komt zeer zelden voor in zeeslagen, aangezien beschadigde schepen meestal in staat zijn zich terug 

te trekken voor reparaties –, en de Japanse vloot geen schepen verliest, is de euforie in Japan en de 

Angelsaksische wereld groot. Er volgen talloze lofbetuigingen aan het adres van Japan en admiraal 

Togo. De Britten vergelijken deze overwinning zelfs met de zeeslag van Trafalgar van 1805 en de 
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Amerikanen vergelijken het belang van de Japanse strijd met hun eigen burgeroorlog tegen de 

Confederate States
585. 

… it makes an epic of warfare on land and sea seldom equaled in the history of the World, and never 

to be forgotten.
586

 

Het lot van Rusland is hiermee bezegeld en de uitkomst van de oorlog vastgesteld.  

Togo’s victory may drive Russia away from the Pacific coast of Asia. Japan has now a free hand in 

Russia’s maritime provinces, and her offensive capabilities are unlimited.
587

 

Opvallend is de religieuze verklaring, vanuit christelijk perspectief, die volgt op het nieuws van de 

Japanse overwinning, en haar de facto overwinning van de oorlog en de geclaimde rol van de 

christelijke leer in de groei en opkomst van Japan. Japan is om praktische redenen het “kleinste 

kwaad” geworden.  

… the nominally heathen Japan is more Christian than “Holy Russia”. 

… 

The victory of the Japanese is a distinct triumph for Christianity. The new civilization of Japan is 

largely the result of Christian teaching.
588

 

Nu de uitkomst van de oorlog zeker is, ijveren diverse westerse mogendheden voor het openen van 

vredesgesprekken. Naast humanitaire overwegingen, doen zij dit ook uit bezorgdheid om de sterke 

Japanse positie. Niemand had immers verwacht dat de Japanse overwinning zo compleet zou zijn. 

Daardoor is er een impuls vanuit het westen om Japan aan te zetten tot bescheidenheid in haar eisen 

voor vrede. Vooral de Amerikaanse president Roosevelt neemt hierin het voortouw. Enkel Groot-

Brittannië steunt haar bondgenoot onvoorwaardelijk. Japan is echter beducht op westerse 

interventie en wijst elk voorstel tot bemiddeling resoluut af589. 

Surely she is amply justified in taking precautions against a recurrence of the events of ten years ago. 

[de Triple Intervention]590 

… it would be an error for Japan to make terms which would prevent her from living in good 

neighborhood with Russia hereafter.
591
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Deze vrees van feitelijke Japanse dominantie in het oosten wordt gekoppeld aan een meer populaire 

vorm van het gele gevaar, dat niet langer het waanbeeld van het “Oriental empire” ondersteunt, 

maar een economisch invulling heeft gekregen, die duidelijk een groter draagvlak vind in de media. 

Zo zou Japan wel eens de deur van de vrijhandel kunnen sluiten, of een te grote invloed op de 

oosterse economie en dus ook politiek kunnen uitoefenen. De vrees van het westen om hun invloed 

in het oosten te verliezen is groot, vooral in Duitsland. Dit wil echter niet zeggen dat er een negatief 

beeld van Japan wordt opgebouwd, maar eerder dat men zware concurrentie vanuit Japanse hoek 

verwacht in de toekomst592. 

Japan, keeping with scrupulous fidelity her promise and with the politest smiles in the world, will hold 

“the door” wide open, but we shall never be able to set foot inside, because with her cheaper goods, 

she will everywhere undersell us and possess the market. 

… 

If there be a yellow peril, undoubtedly it is a commercial one… 

We seem in every way to have the losing end of the bargain in the Far East, yet we cannot complain 

that Japan has not given us a square deal.
593

 

Toch wil dit niet zeggen dat de Amerikaanse publieke opinie er zo ook over denkt. Een lezersbrief uit 

scherpe kritiek op de handelingen van de president, die schijnbaar meer aan de eigen belangen denkt 

die door een snelle vrede gediend zijn, dan die van de ideologische bondgenoot. Ook de Russische 

houding ten opzichte van de vredesgesprekken wordt gehekeld594.  

… not compatible with the true interests and future peace of Japan. 

… 

All the civilized nations can take admirable lessons from Japan…
595

 

The newspapers point out that Japan’s attitude towards the war has been studiously self-contained 

and moderate and that Japan has carefully refrained from all vaunting or conduct calculated to 

increase the humiliation of her opponent. Now she approaches the conference quietly and 

courteously, without boasting. 
596

 

It seems to me that the Japanese terms … are, …, both reasonable and moderate.
597

 

And this also is clear – that the Japanese are quite ready to arrange a settlement in such a  way as 

will save that Russian dignity and honor which M. Witte has honorably refused to compromise.
598
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Wanneer uiteindelijk de vrede wordt gesloten, is men verrast door de enorme en onverwachte 

concessies die Japan maakt. De appreciatie is dan ook groot voor haar toegevingen, vooral vanwege 

diegenen die haar eisen wilden beperken om haar macht in het oosten niet te groot te laten worden. 

Ook de Russen zijn erg tevreden met het afgesloten vredesverdrag. Latere berichtgeving zal de 

Japanse toegeeflijkheid toeschrijven aan financiële overwegingen. De grote financiële kost van de 

oorlog had Japan bijna op het randje van het bankroet gebracht599. 

The judgment of all observers here, whether pro-Japanese or pro-Russian, is that the victory is as 

astonishing a thing as ever was seen in diplomatic history. A nation hopelessly beaten …, has 

dictated her own terms to the victors.
600

 

It does Japan infinite credit that, obeying the impulse of humanity and justice, she did not hesitate, in 

spite of the strength of the war feeling of her people, to come to an agreement.
601

 

[reactie Russische officier] 

 

2.1.6.3 The London Times 

 

Van bij de aanvang van het jaar 1904 zijn de spanningen tussen Rusland en Japan over Mantsjoerije 

en Korea een belangrijk onderwerp in de berichtgeving over Japan. Groot-Brittannië, dat sinds 1902 

een alliantie heeft met Japan, kiest hierin resoluut de zijde van Japan. Dit is niet enkel door de 

alliantie die zij delen, maar ook door de gelijkaardige belangen die Groot-Brittannië heeft met Japan. 

Volgens de Britten is hun “ally” bescheiden in zijn rechtvaardige eisen aan het adres van Rusland, en 

valt er op hun gedrag niets aan te merken. De Russische houding en vertragingen van een mogelijke 

diplomatieke oplossing vallen echter in minder goede aarde602. 

… that the Japanese are as sensitive to ill-breeding and as quick to resent it, as they are themselves 

chivalrous and corteous in their relations with strangers.
603

 

Het geduld dat getoond wordt bij een problematiek die cruciaal is voor het voorbestaan van de 

“high-spirited nation”van Japan als “Power” is enorm groot, en word sterk geapprecieerd door de 

Britten die enkel een stabiele vrede in het Verre Oosten willen. Zeker aangezien er veel wantrouwen 
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bestaat ten opzichte van Rusland, dat volkomen gerechtvaardigd word door talloze voorbeelden van 

Russische diplomatie waar zij een flagrante woordbreuk hebben gepleegd604. 

… the patience and self-control which Japan has displayed unfalteringly throughout that period [van 

onderhandelingen]… 605 

Wanneer oorlog zo goed als onvermijdelijk wordt, bestaat er dan ook geen twijfel over de Britse 

voorkeur in het conflict, reeds van voor de eigenlijke aanvang ervan. 

For the first time an Asiatic Power confronts a European Power on equal terms and with equal 

weapons, and it is part of the irony of the situation that in this controversy the Asiatic Power 

represents the forces of civilizing progress and the European Power of mechanical repression.
606

 

Whatever may be the issue of the struggle which is imminent, Japan enters into it with the moral 

support of all unprejudiced observers amongst the nations of the world.
607

 

Wanneer de oorlog uitbreekt met een succesvolle Japanse aanval voor de officiële oorlogsverklaring, 

poogt Rusland dit te feit te verzilveren in een negatief discours over Japanners, die zich niet aan de 

oorlogsconventies zouden houden en de internationale wetten zouden schenden. Rusland probeert 

zo de verantwoordelijkheid voor de oorlog in de schoenen van Japan te schuiven. Dit gaat gekoppeld 

met de eerste meldingen van het “yellow peril”, die eveneens door Rusland de wereld in gelanceerd 

zouden zijn.  

Het standpunt van Groot-Brittannië is echter duidelijk en zij weigeren mee te gaan in het negatieve 

discours van Rusland. Niet alleen, stelt men, is een formele oorlogsverklaring voor vijandelijkheden 

eerder een uitzondering dan een regel in de moderne oorlogsvoering, maar men wijst ook op het 

geduld dat Japan tot voor kort tentoon stelde bij het zoeken naar een vreedzame oplossing. Het is 

Ruslands schuld dat zij nu geconfronteerd wordt met een oorlog, niet omgekeerd. Over het “yellow 

peril” zegt men dat de verspreiding van en het geloof in deze fabel de beste manier is om het realiteit 

te maken.  

De “courage and capacity” bij deze openingszet en de manier waarmee Japan met deze nationale 

crisis omgaat worden geprezen. Vooral de kalmte van het volk, de solidariteit en de eensgezindheid 

vallen hierbij op. De organisatie en voorbereiding van het leger en de natie, en haar capaciteiten 

worden hoog ingeschat. Er wordt eveneens gewezen op het feit dat enkel Groot-Brittannië in staat 
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was de Japanse macht juist in te schatten, in vergelijking met de foute beeldvorming van andere 

westerse naties608.  

… the calm with which they [Japanners] face this stupendous crisis in their national career is as 

remarkable as the secrecy that has enveloped all their preparations. 609 

We as a nation alone appear to have formed a shrewder estimate of the Power [Japan]…  

…  

But for the rest, they still were pleased to look upon the Japanese through the eyes of the aesthetic 

penman, and thought of the nation as a people of pretty dolls dressed in flowered silks… 

…  

The professional guide and the tourist are responsible for much – they are responsible for the 

fictitious picture which caricatured Japan until the 10
th

 of the present month, when the truth became 

known.
610

 

Hoewel de publieke opinie van Groot-Brittannië sterk pro-Japans is – Er bestaat een “very 

widespread admiration for the Japanese in their present struggle” –, zoals word aangetoond door 

de uitgebreide steun aan bijvoorbeeld het Japanse weduwefonds door Britten, stelt men zich 

neutraal op ten opzichte van het conflict, vanwege de verdragsverplichtingen die men met Japan 

heeft. Deze bepalen dat indien een tweede macht Japan zou aanvallen, dat Groot-Brittannië haar 

bondgenoot dan te hulp zou komen. Frankrijk heeft echter ook een alliantie met Rusland, waarin, 

vermoedelijk, gelijkaardige provisies zijn opgenomen, waardoor het bewaren van de strikte 

neutraliteit ten opzichte van het conflict van kapitaal belang is om de oorlog niet te laten uitbreiden 

naar Europa. Bijna wordt de Britse neutraliteit gebroken, door de beschieting van een Britse 

vissersboot door de Baltische vloot, op weg naar de Chinese zee. De crisis die dit ongeluk – dat 

overigens wereldwijd tot grote verontwaardiging leidde – teweegbrengt word echter tijdig opgelost, 

waardoor de neutraliteit van Groot-Brittannië bewaard blijft611. 

Het neutraliteitsvraagstuk komt frequent aan bod, vooral dan de neutraliteit van China. Verschillende 

incidenten waarbij Russische schepen zich niet aan de reglementering houden, in Chinese havens, en 

interventies die hierdoor worden uitgelokt door Japanse schepen, doen zich voor. Ook de Franse 

neutraliteit wordt in vraag gesteld, door de assistentie die zij verleent aan de Baltische vloot op haar 

lange tocht naar het strijdtoneel. Algemeen stelt de Britse pers zich positief op ten opzichte van het 

Japanse standpunt, met begrip voor het dilemma waarvoor zij geplaatst worden. De Russische 

beschuldigingen aan het adres van Japan worden over het algemeen met een relatief gemak 
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weerlegd door het gebrek aan concreet bewijs van de Russen, terwijl de Japanse aantijgingen dit 

deficit niet vertonen612.  

Throughout the war they [de Russen] have displayed a contempt for international obligations, …, 

which justifies the suspicion that they would not hesitate to seize such an opportunity as they 

supposed was presented to them out of any regard for neutral rights. 
613

 

Het gebrek van respect van Rusland voor internationale verplichtingen en conventies wordt 

eveneens aangetoond door de manier waarop zij Japanse krijgsgevangenen behandelen. Niet alleen 

zouden zij de gemaakte krijgsgevangen op wrede wijze behandelen, en soms zelfs executeren, maar 

daarnaast komt het vaak voor dat zij eenvoudigweg geen gevangenen nemen. Deze flagrante 

schending van internationale afspraken leidt er echter niet toe dat Japan zich hierdoor geroepen 

voelt hetzelfde te doen. De behandeling van Russische krijgsgevangenen verloopt volledig volgens de 

conventies en Japan uit zelfs geen enkele klacht over de schendingen van deze conventies door 

Rusland. Zelfs op de hypocriete uitlatingen, dat Japan enkel een klein aantal krijgsgevangenen goed 

zou behandelen voor propagandadoeleinden en de rest zou afmaken, word niet gereageerd614. 

Our allies have shown throughout the war, not only the highest fighting qualities, but also 

conspicuous chivalry and humanity. 
615

 

… the corteous and chivalrous Japanese do all in their power to give them [Russische 

krijgsgevangenen] a little pleasure, and to meet their wishes whenever it is possible.
616

 

De eerste grote Japanse overwinning op het land is belangrijk, omdat het de bevestiging levert dat 

Japan de confrontatie met een westerse macht aankan en ermee op gelijke voet staat. Het moderne 

Japanse leger, dat in 1900 wel zij aan zij vocht met Europeanen en hierdoor vele positieve 

commentaren ontving, had immers nog nooit tegenover een Europese vijand gestaan617.  

The combatants have now met, and Japanese soldiers have proved themselves more than a match for 

the redoubted European foe. 
618

 

Hoewel de moed en vaardigheden van de Russische soldaten zeker niet worden onderschat, lijkt mij 

dat de capaciteiten van de Japanse troepen consequent hoger worden ingeschat. De oorlog verloopt 

steeds in het voordeel van Japan, wat de positieve validatie van het Japanse leger kan verklaren. 
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Mogelijk speelt een verdoken pro-Japanse voorkeur echter ook een rol. Onderstaand citaat illustreert 

dit nog het mooist. Berichten van Japanse nederlagen klinken zo ongeloofwaardig in de Britse pers, 

dat men er weinig waarde aan toekent zonder concreet bewijs. Het geloof in de Japanse 

eindoverwinning is groot, maar Russische oorlogspropaganda, die vaak uit foutieve berichten bestaat, 

heeft ongetwijfeld bijgedragen tot dit ongeloof in Japanse tegenslagen619. 

The rumours which were afloat yesterday afternoon of crushing defeats inflicted upon the Japanese 

remain, as might have been expected, unconfirmed. They are so manifestly improbable in themselves, 

and so entirely devoid of any shred of corroboration, that no useful purpose could be served by 

inflicting them upon our readers. 
620

 

Zo ook bij de val van Port Arthur, begin 1905.  

Port Arthur has fallen, after prodigies of valour on the side of besiegers and besieged, … 

… 

But if the defence was heroic, what shall we say of the attack?
621

 

Bij elke grote Japanse overwinning steekt echter wel het “familiar bogey of the “yellow peril”” 

steeds weer de kop op. Deze theorie blijkt zelfs in Groot-Brittannië enige aanhang te krijgen, maar 

word in de media consequent afgedaan als een verzinsel. Japanners zijn niet zoals andere “Oriental 

peoples” en hebben hun succesvolle transformatie in een moderne staat te danken aan de intrinsieke 

kwaliteiten van hun nationale karakter. Niet elk oosters volk is immers in staat om zo sterk te breken 

met haar verleden en sommige tradities, en de westerse beschaving te omarmen en implementeren, 

zoals de Japanners dat gedaan hebben. De diversiteit van de oosterse volkeren, en de verschillen, zijn 

zo groot als die van de Europese volkeren. Een unie van deze volkeren, tegen het witte ras gericht, is 

volgens critici ondenkbaar. Er wordt zelfs gewezen op de hypocrisie van het westen, wiens 

ideologisch doel het is andere volkeren te beschaven, dat het oneerlijk is om een niet-westers volk 

dat eindelijk het westerse beschavingsadvies heeft opgevolgd te bestraffen door verzinsels zoals het 

“yellow peril” te verspreiden.  

Het “yellow peril” is een pro-Russische constructie die erop gericht is de Japanners in discrediet te 

brengen. De houding van Japan ten opzichte van deze fabel wordt als positief voorgesteld. Zij slagen 

erin zich niet te laten verleiden tot agressieve uitlatingen, en “the Japanese wisely keep their temper” 

622. 
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They [Japanners] smile at the delusion which haunts the believers in the “yellow peril”, … 

… 

It was the proud national traditions and the burning patriotism of the whole Japanese nation, not 

less than its high intelligence, which enabled its leaders to make the great severance with the past to 

which the present place of their country amongst the nations is due.
 623

 

Daarnaast ontstaat er een discussie omtrent de Japanse ethische waarden en moraal, onder andere 

naar aanleiding van de vergelijking tussen Russische en Japanse humanitaire praktijken. 

One may fairly doubt whether nature has inspired any nation with kindlier instincts than the 

Japanese possess. The sunny buoyancy of their every-day mood, their unfailing gentleness to children, 

and the helpful hospitality they habitually display towards strangers give evidence of a disposition 

requiring little further education in the dictates of humanity. 
624 

Met “education” verwijst men hier naar de christelijke waarden en normen, die niet in de Japanse 

ethische code zijn geïntegreerd. Rusland is niet onmiddellijk het beste voorbeeld van een christelijke 

natie die zich humaan gedraagt. Daarnaast bespreekt men ook de specifieke normen en waarden, 

eigen aan de Japanse maatschappij, waarbij bushido een belangrijk onderwerp vormt. Er wordt zelfs 

geopperd dat het westen misschien wel kan leren van Japan. Algemeen worden de Japanse ethische 

waarden en moraal positief gevalideerd, ook in lezersbrieven. Een zeldzame negatieve appreciatie 

krijgt bijvoorbeeld meteen verschillende reacties die zich positief over Japan uitspreken. Deze 

discussie over Japanse moraliteit en ethiek doet zich doorheen deze periode voor, waarbij 

hoofdzakelijk positieve artikels en brieven domineren625. 

Na de val van Port Arthur wordt er op internationaal niveau geopperd dat het misschien wel tijd is 

voor vrede. In The London Times wordt nog maar eens benadrukt hoe zwaar Japan wel niet 

onderschat werd door het westen – exclusief Groot-Brittannië uiteraard.  

Least of all did the world understand the national spirit of the Japanese, their high education, their 

mental, moral, and physical discipline, their unity of sentiment, and their ardent patriotism.
626

 

De positieve opinie van de Britten over de houding van de Japanse natie en haar volk in het aanschijn 

van deze moeilijk situatie – zijnde kalm en eendrachtig –, net als de positieve appreciatie van de 

capaciteiten van Japan en haar leger, blijft uiterst dominant. “The tide of Japanese victories flows 

with gathering strength” heeft de positieve opinievorming zo mogelijk nog verstevigd627
. 

Geruchten doen de ronde dat Rusland vrede zou verlangen. Het is echter pas na de vernietigende 
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nederlaag van de Baltische vloot, eind mei 1905, in de Slag van de zee van Japan, dat het 

vredesproces kan aanvangen, doordat de mogelijkheden voor Rusland om haar 

onderhandelingspositie te verbeteren verdwenen zijn en de internationale druk voor vrede steeds 

groter word. Deze overwinning wordt vergeleken met de Britse overwinning in de zeeslag van 

Trafalgar, de grootste overwinning van Groot-Brittannië op zee en het symbool van de Britse 

maritieme dominantie bij uitstek.  

Onmiddellijk steken er ook stemmen de kop op die vragen om bescheidenheid van de overwinnaars 

in hun vredesvoorwaarden, om een blijvende vrede in het oosten mogelijk te maken. Daarnaast komt 

het idee van het “yellow peril” opnieuw aan de oppervlakte, en zijn er sommigen die een westerse 

interventie vragen of verwachten. Groot-Brittannië kant zich echter tegen elke westerse interventie – 

en steunt hiermee de Japanse eis dat er geen bemiddeling of interventie van derden plaatsvind –, 

aangezien dit volgens hen de beste manier zou zijn om het gele gevaar realiteit te maken, maar 

hoopt ook wel op vrede. Hoewel Japan geen vragende partij was voor de vrede, werkt zij toch mee 

aan een vredesconferentie, deels op aandringen van de Amerikaanse president Roosevelt en deels 

om humanitaire redenen, aldus The London Times
628.  

We must all feel with MR. ROOSEVELT that the conclusion of such a peace is not only in the interest of 

the combatants, but in the interest of all civilized mankind. 
629

 

Wanneer er uiteindelijk eind augustus 1905 een vredesverdrag wordt afgesloten, is het Britse lof 

voor de Japanse toegeeflijkheid groot. De initiële vredesvoorstellen van Japan werden immers reeds 

als bescheiden beschouwd door de Britten. De Britse pers vindt de lovende woorden voor M. Witte, 

de Russische onderhandelaar, van de Amerikaanse pers overdreven. Zij oordelen dat hij bijna  het 

vredesproces gesaboteerd had, ware het niet dat de Mikado zich enorm toegeeflijk opstelde en in 

staat was zo’n groot offer te maken voor de vrede630. 

To the moderation and the magnanimity of Japan this great result is, in the first place, due.  

Dat Japan geen klein offer maakt wordt snel duidelijk door massale rellen en volksprotesten tegen de 

vrede door het Japanse volk. De ontvangst van dit nieuws vormt een van de enige punten van 

negatieve berichtvorming over Japan van deze hele periode – naast een probleem van de 

behandeling van buitenlandse correspondenten die zich bij de Japanse troepen bevinden dat spoedig 

opgelost word en geen merkbare invloed had op de toon van de berichtgeving. Vooral de 

concentratie van het ongenoegen tegen het christendom – er worden verschillende kerken in Japan 

                                                
628

 The London Times, 22 februari 1905, p. 10 & 30 mei 1905, p. 9 & 31 mei 1905, p. 9 & 16 juni 1905, p. 5 & 7 

augustus 1905, p. 7 & 24 augustus 1905, p. 7 
629

 The London Times, 7 augustus 1905, p. 7 
630

 The London Times, 22 augustus 1905, p. 6 & 30 augustus 1905, p. 7 & 31 augustus 1905, p. 7 & 2 september 

1905, p. 7 
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vernietigd – zorgt voor veel buitenlands ongenoegen. De verklaring voor dit onverwachte 

volksgeweld wordt bij het feit dat Japan “politically immature” is gelegd, en gaat gepaard met een 

waarschuwing tot voorzichtigheid nu Japan eindelijk haar plaats als volwaardige wereldmacht bereikt 

heeft631.  

There is a bitter irony in the contrast between the splendid self-possession manifested by the 

Japanese through eighteen months of strenuous warfare and the unreasoning turbulence of the 

demonstrations against an unpopular peace. 

… a deep disappointment to all admirers of Japan.  

… 

She [Japan] made a triumphant entry among the nations, but the ground beneath her is slippery, and 

she must take heed to her going.
632

 

Wanneer de gemoederen bedaard zijn, verschijnen de lovende woorden voor Japan en haar volk 

onmiddellijk terug in de artikels van The London Times. 

We anticipated from the first that a people so loyal, so orderly, and so disciplined would speedily 

realize the folly of such demonstrations and look back with shame and regret upon the acts of 

violence into which some of their numbers had been for the moment betrayed.
633 

Dit correspondeert met het Britse vertrouwen in Japan dat zij tentoon spreiden wanneer er geopperd 

wordt dat Japan misschien wel eens een alliantie met Rusland en haar bondgenoten zou kunnen 

aangaan na de oorlog. Dit zouden enkel maar pogingen zijn om de goede Anglo-Japanse relatie te 

verslechteren. Het is opvallend dat ook de Verenigde Staten van Amerika hierbij worden betrokken, 

als een bondgenoot die aan de kant van Japan en Groot-Brittannië staat634. 

Japan’s heart is with Anglo-Saxondom and has always been with it.
635

 

They now know for a certainty that their only genuine well-wishers are the Anglo-Saxons.
636

 

De Japanse overwinning in de oorlog bewijst de wereld wat voor Groot-Brittannië reeds langer 

duidelijk was, namelijk dat Japan een “first-class Power” is. 

… like Japan, has proved its right to assume a place in the first rank of the great nations of the 

world.
637 

To-day Japan is beyond question the dominant Power in the Far East.
638
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 The London Times, 8 september 1905, p. 7 & 19 september 1904, p. 3 
632

 The London Times, 8 september 1905, p. 7 
633

 The London Times, 11 september 1905, p. 7 
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 The London Times, 29 april 1905, p. 6 & 5 juli 1905, p. 4 
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2.2 Bronnenanalyse : de zoektocht naar antwoorden 

Nu ik een gedetailleerd overzicht heb van de relevante inhoud van het bronnenmateriaal, kan ik aan 

de hand van een kritische analyse van die informatie antwoorden op mijn vragen formuleren. Mijn 

vraagstelling is de volgende : In welke mate word evolutie van de Angelsaksische beeldvorming van 

Japan beïnvloed en bepaald door de gebeurtenissen tijdens de gekozen focusperiodes? Kunnen we 

spreken van een eenvormige Angelsaksische perceptie of is er een onderscheid te maken tussen het 

Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika? Bestond er wel zoiets als een algemeen, 

relatief uniform beeld – gecreëerd door het gedeelde culturele referentiekader – of was er ruimte 

voor verschillende, eventueel tegenstrijdige, beelden van Japan binnen de Angelsaksische pers? 

Om in staat te zijn deze grote, algemene vragen te kunnen beantwoorden, moet ik echter eerst 

verschillende subvragen beantwoorden, die samen mijn onderzoeksstrategie vormen. Die is 

tweeledig en bestaat uit een kwantitatief en kwalitatief luik.  

Het kwantitatieve luik bevat twee algemene vragen, waarmee ik een algemeen idee wens te krijgen 

van de evolutie van de Angelsaksische interesse in Japan tijdens de tweede helft van de 19e eeuw, 

begin 20e eeuw, alsook tijdens de gekozen focusperiodes. Is er significant meer aandacht in de 

Angelsaksische pers voor Japan tijdens de focusperiodes, in vergelijking met de omringende 

jaartallen? Is er een duidelijke trend te onderscheiden in de berichtgeving over Japan in de loop van 

de tweede helft van de 19e eeuw, begin 20e eeuw? 

Het kwalitatieve luik bestaat uit meerdere subvragen die ik in volgorde van vermelding zal 

behandelen. Ten eerste zal ik onderzoeken hoe men binnen de Angelsaksische wereld staat 

tegenover de verwestering van Japan – de overname en implementatie van talloze elementen van de 

westerse beschaving – die begin 20e eeuw word afgerond?  

Ten tweede zal ik bekijken of er een verandering is in de appreciatie van de typisch Japanse ethische 

en morele normen en waarden, naarmate de ethische en morele code meer en meer overeenkomt 

met de westerse?  

Samen met de antwoorden op de vorige twee vragen kan ik dan de derde subvraag, of er zich een 

positieve of negatieve verschuiving voordoet binnen het kader van het westerse superioriteitsidee 

met betrekking tot Japan en de Japanse bevolking, naarmate Japan meer en meer verwestert, 

beantwoorden. 

 

 

                                                                                                                                                   
638
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2.2.1 Kwantificering van Japan in de Angelsaksische media 

De keuze van mijn focusperiodes is hoofdzakelijk bepaald door het historische belang van die 

periodes in de geschiedenis van de interactie tussen Japan en het westen. Tijdens elke periode, 

behalve de periode 1867-1868, is er een sterke politieke en soms militaire interactie met het westen 

die van groot historisch belang is. De vraag dringt zich op of er tijdens die periodes ook een grotere 

interesse voor Japan aan de dag werd gelegd, of indien het historische belang van de toenmalige 

gebeurtenissen incorrect werd geapprecieerd of ingeschat. 

Het is relatief eenvoudig om te weten te komen of er opvallend meer aandacht is voor Japan in mijn 

kranten tijdens de focusperiodes en in de loop van de 19e, begin 20e eeuw, door het aantal 

zoekresultaten dat ik krijg voor het zoekwoord “Japan” grafisch voor te stellen in absolute aantallen 

per jaar. Voor mijn bronnenonderzoek heb ik weliswaar verder geselecteerd op basis van titel, 

aangezien de hoeveelheid artikels anders onmogelijk te verwerken zou zijn geweest en slechts een 

beperkt deel relevant was voor mijn onderzoek. Maar aangezien dit op verschillende manieren 

gebeurt voor de verschillende kranten, en de kwantiteit aan zoekresultaten hierdoor telkens 

verschillend beïnvloed werd, heb ik ervoor gekozen om enkel het trefwoord “Japan” te gebruiken en 

de zoekresultaten van dit trefwoord bij elke krant grafisch voor te stellen. Het voordeel hiervan is dat 

alle artikels die ook maar iets te melden hebben over Japan worden opgenomen in de grafiek. Het 

nadeel is, dat artikels die enkel verwijzen naar Japan, of advertenties en dergelijke, ook opgenomen 

worden, hoewel de toename van verwijzingen en advertenties met betrekking tot  Japan of 

producten uit Japan ook een toename van het belang en de interesse in Japan en wat het land te 

bieden heeft suggereert. 

De grafische weergave van het aantal zoekresultaten van het trefwoord Japan, in absolute aantallen 

en per jaar weergegeven, per krant, geeft onderstaande grafiek.  
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Grafiek 1 : Absoluut aantal zoekresultaten voor het trefwoord “Japan”, per jaar, per krant. 

Wat onmiddellijk opvalt zijn de stijgende tendensen die de grafieken van The London Times en The 

New York Times kennen. Vooral The London Times kent doorheen de tweede helft van de 19e eeuw 

een sterke toename in haar berichtgeving over Japan. The New York Times vertoont een veel 

beperktere stijgende tendens doorheen de 19e eeuw, die echter tijdens het laatste decennium en het 

begin van de 20e eeuw een forse opwaartse beweging vertoont. The Economist kent vooral een 

stijging tijdens de jaren ‘50 en ‘60 van de 19e eeuw, waarna de gemiddelde hoeveelheid van 

berichten over Japan slechts een uiterst graduele gemiddelde toename toont doorheen de 19e eeuw.  

 

Daarnaast vallen ook de verschillen in absolute aantallen tussen de verschillende kranten op. The 

London Times heeft steevast, op enkele uitzondering na, een groter aantal zoekresultaten. Toen ik dit 

nader onderzocht door middel van een steekproef, bleek dat de hoge cijfers van The London Times 

vooral te danken zijn aan advertenties en reclame, die soms zelfs tot de helft van alle zoekresultaten 

uitmaakten. De absolute aantallen zijn echter maar van beperkt belang, terwijl de trends die zich 

manifesteren de essentie uitmaken. Om een globaal overzicht te krijgen, is het interessant om het 

gemiddeld aantal zoekresultaten per jaar van de drie kranten samen te nemen en grafisch voor te 

stellen. 
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Grafiek 2 : Gemiddeld aantal zoekresultaten met trefwoord “Japan” in The Economist, The New York Times, The 

London Times, per jaar berekend en weergegeven. 

In deze grafiek komt de groeitrend in de berichtgeving over en met betrekking tot Japan mooier tot 

uiting. Algemeen beschouwd is er duidelijk een groeiende interesse voor het land, waarbij enkel de 

startdatum van de aangroei voor elke krant verschilt.  

Daarnaast zijn er een aantal grafische pieken die de aandacht trekken. Wanneer ik de pieken van 

grafiek 2 vergelijk met de jaartallen van de gekozen focusperiodes, valt het op dat zij in de meeste 

gevallen overeenkomen.  

De eerste focusperiode (1850-1854) kent vooral in haar laatste jaren, 1852-1854 een piek. Dit is het 

geval voor alle drie de kranten, hoewel dit voor The Economist moeilijk zichtbaar is op grafiek 1, 

vanwege het consequent kleinere aantal zoekresultaten bij The Economist in vergelijking met de 

andere kranten, en dit vooral in het jaar 1854 is. Het grotere aantal berichten met betrekking tot 

Japan is te wijten aan de nauwkeurig gevolgde expeditie van commodore Perry en de uiteindelijke 

opening van Japan voor buitenlandse diplomaten, samen met de vooropgestelde opening van het 

land voor buitenlandse handel in het vooruitzicht.  

De tweede focusperiode (1863-1864) onderscheidt zich vooral door de sterke toename in vergelijking 

met de voorgaande jaren. Wanneer we echter naar grafiek 1 kijken, zien we dat deze periode vooral 

in The Economist, en ook in The New York Times correspondeert met een piek in de hoeveelheid 

zoekresultaten. In The London Times gaat de toename echter verloren in de algemene stijgende 

tendens van de berichtgeving over Japan. Het is echter wel een uitgesproken hoogtepunt van 
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berichtgeving over Japan voor alle kranten en er kan gewag gemaakt worden van een grotere 

interesse in Japan tijdens deze jaren. 

De derde periode (1867-1868) kent een opvallende afwezigheid van een piek. Misschien is dit niet zo 

verwonderlijk, aangezien – hoewel deze periode cruciaal is in de geschiedenis van Japan – er geen 

interactie plaats vind tussen het westen en Japan die een rechtstreekse invloed uitoefent op de 

gebeurtenissen die plaatsvinden. Er is wel een markant verschil te bemerken tussen de Amerikaanse 

en Britse kranten. Daar waar de Britse kranten, The Economist en The London Times, eerder een 

dalmoment kennen in hun berichtgeving over Japan, en er bijzonder weinig informatie over de 

burgeroorlog word gepubliceerd, is deze periode voor The New York Times een uitgesproken 

piekmoment, waarin de Japanse revolutie uitgebreid aan bod komt.  

Tijdens de volgende drie decennia, wanneer Japan zich economisch en politiek intern verder 

ontwikkelt is er een gestage aangroei in de berichtgeving met betrekking tot Japan. Er is enkel een 

diplomatiek conflict, in 1885, dat een opvallende piek in de berichtgeving veroorzaakt, die zowel erg 

uitgesproken in The London Times als The New York Times voorkomt. Tijdens dit jaar kwam het tot 

grote spanningen tussen China en Japan over Korea, die uiteindelijk een vreedzame oplossing kenden, 

met de Conventie van Tianjin. Hoewel de westerse interesse in deze ontwikkelingen groot is, heb ik 

deze periode bewust niet gekozen wegens het gebrek aan directe westerse interactie – hoewel dit 

voor de derde focusperiode (1867-1868) ook zo is, is deze periode toch relevant door het belang van 

westerse voorbeelden op militair, politiek en economisch vlak die gebruikt zullen worden bij de 

uitbouw van het nieuwe, moderne Japan.  

De vierde focusperiode (1894-1895) wordt getekend door de gewelddadige confrontatie tussen 

China en Japan over Korea. Deze periode is op zich al belangrijk omdat het de vooruitgang van Japan 

als dominante macht in Oost Azië illustreert en duidelijk maakt aan de wereld, maar daarnaast is er 

directe westerse interactie door de Triple Intervention. Het grote belang van de Koreaanse kwestie 

en de sterke prestaties van Japan krijgen opvallend veel aandacht in de westerse media, wat duidelijk 

is door de synchrone piek in de berichtgeving van alle kranten. 

De vijfde focusperiode (1900-1901) is gemiddeld gezien een piekmoment, hoewel dit vooral bij The 

New York Times het geval is. The Economist kent hier geen piek, en The London Times ook niet 

uitgesproken wanneer je vergelijkt met de jaren ervoor en erna. Het zijn vooral de Russo-Japanse 

spanningen over Korea die de aandacht opeisen in deze periode, terwijl de Boxeropstand – en de 

voorname rol van Japan in de coalitie ertegen – vooral vanuit de mogelijke gevolgen op de Russo-

Japanse spanningen word bekeken. De Boxeropstand zelf krijgt minder aandacht dan ik had verwacht. 

De zesde en laatste focusperiode (1904-1905) is voor elke krant een uitgesproken piekmoment. Het 

belang van de Russo-Japanse oorlog op de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische media kan 
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dan ook niet anders dan immens zijn en vormt voor elke krant afzonderlijk de grootste piek in de 

hoeveelheid zoekresultaten met betrekking tot Japan van de tweede helft van de 19e en het begin 

van de 20e eeuw. Gezien de grote impact van het resultaat van het conflict, en de belangen die de 

andere grote mogendheden in het gebied hebben, is die enorme toename van aandacht niet 

verwonderlijk. 

Aan de hand van deze informatie is het mogelijk een antwoord te geven op de vraag of er een 

grotere interesse in Japan bestond vanuit de Angelsaksische pers tijdens de focusperiodes. Ongeacht 

de algemene trend van groeiende interesse doorheen de tweede helft van de 19e eeuw, ontwikkelt 

zich duidelijk een grotere interesse in Japan tijdens de gekozen focusperiodes, die overeenkomt met 

het groeiende internationale belang van Japan, zowel op economisch als politiek vlak.  

Toch is er niet voor elke focusperiode een piek te bemerken. Voor de derde periode (1867-1868), is 

het enkel in de Amerikaanse media dat er een groter dan gewoonlijke interesse bestaat in Japan. 

Mogelijk kan de afwezigheid van directe interactie tussen westerse naties en Japan de desinteresse 

van de Britse pers in de interne ontwikkelingen van Japan verklaren. Wat wel zeker is is dat The New 

York Times bij elke focusperiode een piek in de berichtgeving met betrekking tot Japan kent, en dat 

deze pieken in vergelijking met de voorgaande en volgende jaren, en in vergelijking met The 

Economist en The London Times meer uitgesproken zijn. Dit opvallende verschil kan eenvoudigweg 

verklaar worden vanuit de eigenschappen van The New York Times. Niet alleen is de krant trouw aan 

haar moto “All the news that’s fit to print”, maar buitenlands nieuws en politiek zijn dé specialiteiten 

van The New York Times, waardoor het normaal is dat er meer aandacht aan de Meiji-restauratie 

word besteed in The New York Times dan in de andere kranten, tijdens deze periode. 

 

2.2.2 De verwestering van Japan 

Hoe werd de hallucinante  transformatie van Japan van een feodaal keizerrijk, dat erop gericht was 

buitenlandse invloeden van haar grondgebied te weren naar een moderne natie naar westers 

voorbeeld geapprecieerd binnen de Angelsaksische wereld?  

De basis van de transformatie werd in 1864 werd gelegd door de beleidsverandering die de 

invloedrijke anti-shōgunale clans maakten na hun nederlaag tegen westerse schepen en soldaten, en 

kort na de Meiji-restauratie vingen deze clans aan met de economische, politieke, culturele en 

maatschappelijke reorganisatie van Japan naar westers voorbeeld. Eerst zal ik het westerse beeld 

over de beschaving van Japan voor de Meiji-restauratie schetsen – door gebruik te maken van de 

bronnen uit de eerste drie focusperiodes – en daarna zal ik hetzelfde doen voor de periode waarin 
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mijn laatste drie focusperiodes zich bevinden (1894-1905), zodat ik de reële evolutie, of het gebrek 

eraan, van de beeldvorming van de “beschaving” van Japan kan aantonen. 

Het beeld dat in de Angelsaksische wereld bestond van de Japanse beschaving tijdens de eerste drie 

focusperiodes (1850-1868) was, op enkele details na, vrij eenvormig. Japan was een “semi-barbarous, 

half-civilized” feodaal land, wiens isolationistische neigingen onrechtvaardig waren en negatief voor 

de vooruitgang van de mensheid en de beschaving. Japan werd over het algemeen wel niet als een 

barbaars of onbeschaafd gebied beschouwd, en had op zichzelf reeds enkele opmerkelijke, vooral 

materiële, vorderingen gemaakt. Toch was haar beschaving, in vergelijking met de westerse, sterk 

inferieur. De ontmoeting met de superieure westerse beschaving zorgde voor grote interne onrust 

en problemen, waarvan westerlingen zich bewust waren, maar de uitkomst  van de onvermijdelijke 

botsing die volgde op dit eerste contact kon enkel maar in het voordeel van zowel Japan als de hele 

wereld uitdraaien. De westerse beschaving was immers superieur, het hoogtepunt van beschaving in 

het algemeen, en de verspreiding ervan kon enkel maar positief zijn. Elke stap die Japan in de richting 

van een meer westerse beschaving zette werd positief onthaald binnen de Angelsaksische media. De 

belangrijkste hiervan was de opening van het land in de eerste focusperiode, en werd als een 

algemene vooruitgang voor de beschaving in zijn geheel beschouwd. Daarnaast waren er vooral na 

1864 verschillende tegemoetkomingen en overnames van westerse elementen van beschaving – 

bijvoorbeeld op militair vlak en op vlak van onderwijs – die weliswaar een positieve appreciatie met 

zich meebrachten, maar geen afbreuk deden aan het westerse superioriteitsgevoel dat Japan als een 

inferieure natie beschouwde. Onderstaand citaat uit The New York Times illustreert dit 

superioriteitsgevoel nog het beste. 

What is requisite is that the mass of the Chinese people shall be brought to perceive, as the mass of 

the Japanese people were long ago brought to perceive, that there are not four or three or two 

civilizations in the world, but only one; that that is the civilization of Europe and America, and that 

whatever is not that is barbarism.
639 

Dertig lange jaren van vredevolle vooruitgang van Japan zorgden voor een toename van het respect 

van de beschaafde westerse landen, maar nog niet voor een relatie op basis van gelijkheid. Tijdens 

de laatste drie focusperiodes veranderde dit echter, doordat de gebeurtenissen en conflicten tijdens 

deze periodes duidelijk maakten aan het westen dat de overname van Japan van de westerse 

beschaving, op tal van vlakken, erg succesvol was gebeurd. Aanvankelijk, tijdens de vierde 

focusperiode (1894-1895), uitte men zich sterk positief over de rationele vooruitgang en de imitatie 

van Europese modellen door Japan. De capaciteit van Japan om te leren en zich aan te passen aan de 

westerse beschaving had ervoor gezorgd dat het land zich op vlak van beschaving bijna op gelijke 
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voet met het westen had geplaatst. Althans zo leek het toch. Er bestonden twijfels of de beschaving 

van Japan niet enkel een oppervlakkig iets was, gezien de korte tijd waarin zij zich beschaafd hadden.  

Dit ging gepaard met een paternalistische houding die vooral in de Britse media werd aangenomen 

ten opzichte van de nieuwe macht, en een schrikreactie op de nieuwe macht die een niet-westers 

volk had verworven in het oosten – deze vrees werd ondersteund door de groeiende economisch 

concurrentie van Japan op de oosterse markten. Japan was als het jongste kind dat volwassen werd, 

maar nog steeds niet als volwassene werd beschouwd. 

 In de Amerikaanse pers werd Japan echter wel als een voorvechter van de beschaving in het oosten 

beschouwd, ongeacht de twijfels met betrekking tot de grondigheid van haar eigen beschaving. 

In de loop van het daaropvolgende decennium verdwenen de twijfels met betrekking tot de 

beschaving van Japan grotendeels naar de achtergrond. Haar rol als voorvechter van de ware 

beschaving werd in de verf gezet, zelfs tijdens de confrontatie met Rusland waarin Japan als de 

progressieve beschavende kracht werd voorgesteld, en Rusland als conservatief. De Sino-Japanse 

oorlog van 1894-1895 had bewezen dat de Japanse assimilatie van westerse gebruiken succesvol was 

gebeurd en dat het land niet oppervlakkig beschaafd was. Japan was voor nagenoeg allen terecht als 

nieuwste lid in de familie van moderne, beschaafde naties opgenomen, ook al waren de westerse 

idealen van beschaving nog niet 100% bereikt.  

Na de Russo-Japanse oorlog werd Japans plaats als wereldmacht niet langer betwist. Ze had het 

bewijs geleverd dat ze op het slagveld minstens gelijkwaardig was aan westerse legers, en daarmee 

alle resterende twijfels de kop in gedrukt. De vrees voor de groeiende macht van Japan kwam in de 

laatste focusperiode het sterkste tot uiting, in het concept van het “yellow peril”. Ook in Groot-

Brittannië en de VSA waren er velen die hierin geloofden, maar het hele idee werd consequent als 

fabels en verzinsels afgedaan in de Angelsaksische pers. De relevantie hiervan voor het antwoord op 

de gestelde vraag is de aandacht die men schonk aan de uniciteit van Japan in het aanpassen aan en 

opnemen van westerse gebruiken, waarbij zij met hun eigen culturele en maatschappelijke verleden 

braken. Dit was niet bij machte van elk Aziatisch volk, zo luidde het. De Aziatische volkeren waren 

immers geen eenheid, maar zo divers als de volkeren van Europa. Tevens werd het als hypocriet 

beschouwd om het eerste land dat het westerse beschavingsideaal zo succesvol en grondig 

toegepast had nu te verwijten dat het haar nieuwe macht enkel zou gebruiken om een Aziatisch blok 

te vormen dat uiteindelijk de confrontatie met het blanke ras zou aangaan.  

In de Amerikaanse pers, tijdens de laatste focusperiode, werd echter wel een nieuwe, realistischere 

variant van het “yellow peril” besproken, die niet langer als een fabeltje werd afgedaan en 

overeenkomt met de eerder vermeldde vrees voor economische concurrentie in Groot-Brittannië. 

Hoewel Japan zich volledig aan haar afspraken in het oosten hield en ongetwijfeld zou houden, en 

consequent een “open door” politieke toepaste in haar beleid, zou het “yellow peril”, indien het 
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realiteit zou worden, zich op commercieel vlak situeren, in de vorm van een felle economische 

concurrentie op de oosterse markten. 

De razendsnelle verwestering van Japan werd dus met een dubbel gevoel onthaald. Enerzijds was 

men verbaasd door de snelheid en efficiëntie waarmee de Japanners braken met het verleden, en de 

westerse beschaving succesvol implementeerden en toepasten. Japan was op enkele decennia tijd 

van een half barbaars feodaal keizerrijk in een moderne natie getransformeerd die als voorvechter 

van de beschaving in de Angelsaksische wereld werd bejubeld. Dit succes had als “bewijs” van de 

westerse superioriteit ook een significante invloed op de bestendiging ervan. 

Anderzijds ontwikkelde zich een groeiende angst voor de nieuwe macht die een niet-westers ras had 

verworven en ontwikkelde zich, onder invloed van de Russische aartsvijand, het concept van het 

“yellow peril”. Deze angsten manifesteerden zich op twee manieren. Een eerste, als irrationeel 

afgedane, vorm, waarin men stelde dat Japan een verenigd Azië wenste te realiseren dat zich tegen 

het blanke ras zou keren. En een tweede, minder onrealistische, vorm die zich richtte op de 

economische concurrentie die het westen op de oosterse markten reeds in deze focusperiodes 

ondervond en in de toekomst nog sterker zou ondervinden van het moderne, geïndustrialiseerde, 

Japan.  

Het is ironisch dat het westerse beschavingsideaal – dat met grote energie werd verspreid –, 

succesvol gevolgd door een niet-westers land, zo’n grotendeels irrationele reactie van angst teweeg 

bracht. De positieve appreciatie van de transformatie van Japan was echter dominant in het 

bronnenmateriaal, terwijl de negatieve angstgevoelens eerder op kritiek werden onthaald, en in 

grote mate op rationele wijze werden ontkracht. 

 

2.2.3 De Angelsaksische valorisatie van Japanse ethiek en moraal 

De vraag die ik in deze paragraaf wens te behandelen is nauw verbonden met de vorige vraag, uit 

paragraaf 1.2, en is reeds deels beantwoord in die paragraaf. De Angelsaksische wereld reageerde 

met duidelijke goedkeuring op de verspreiding van haar eigen ethische en morele normen en 

waarden in Japan, die onderdeel vormden van de verspreiding van de westerse beschaving. Het is 

volkomen logisch dat men zich positief uitliet over gelijkaardige morele en ethische normen en 

waarden in andere maatschappijen en culturen, omdat men met een etnocentrische bril “de andere” 

zijn moraal en ethiek valoriseerde. Gelijkenissen werden dus automatisch als positief beschouwd, 

terwijl de verschillen meestal als negatief werden beschouwd vanwege het etnocentrisme. Hetzelfde 

gold ook voor gebruiken, die beïnvloed en soms bepaald werden door ethiek en moraal. De Japanse 

ethische en morele code werd echter nooit volledig gelijkwaardig bevonden aan de westerse. Er 
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bleven altijd talloze elementen van de eigen ethiek en moraal aanwezig binnen de eigen cultuur, die 

verschillend waren van de Europese ethiek en moraal. De vraag is dus niet zo zeer of men de 

nieuwere, verwesterde ethische en morele normen en waarden in Japan positief apprecieerde – 

omdat dit eigenlijk dezelfde vraag zou zijn als in paragraaf 1.2, en voor de hand liggend is –, maar hoe 

men het geheel van de morele en ethische code van de Japanners beschouwde. Bleven de unieke 

normen en waarden, eigen aan de Japanse cultuur en maatschappij, op dezelfde manier 

gevaloriseerd, of oefende de opname en overname van Europese normen en waarden een invloed 

uit op deze unieke elementen van de Japanse ethische een morele code? 

Hoe dan werden Japanse ethische en morele normen en waarden geapprecieerd voor de Meiji-

restauratie en haar transformatie in een moderne staat? Aspecten die vanuit etnocentrisch 

perspectief overeenkwamen met normen en waarden die in het westen positief werden gevalideerd, 

werden dat in Japan ook. Dit ging van een positieve appreciatie van eenvoudige concepten zoals 

vriendelijkheid en beleefdheid tot de grote zorg die Japanners aan hun kinderen besteden. 

Alles wat echter anders was – en volgens sommigen was dat zo goed als alles en leek het alsof men in 

Japan alles anders deed – en indruiste tegen westerse morele en ethische normen en waarden, kreeg 

een uitgesproken negatieve valorisatie, wat uiteraard gepaard ging met de overtuiging van de eigen 

morele superioriteit en de correctheid van de eigen morele standaard. Vooral de immoraliteit van 

het Japanse volk, de losbandigheid van de cultuur en het primitieve karakter van de religie was 

onderhevig aan veel negatieve kritiek.  

De Japanners waren halfbeschaafd en bezaten dus elementen van beschaving die een zekere mate 

van moraliteit en ethiek met zich meebrachten die aanvaardbaar waren voor het westen. 

Tegelijkertijd was het nog steeds een niet-westers land dat er een heel andere cultuur op nahield, en 

deze andersheid werd op negatieve wijze gevalideerd in de bronnen.  

… a people who are by no means barbarians, …, but yet whose form of civilization differs so materially 

from our own, …
640 

Aan het einde van de 19e eeuw was deze houding weinig veranderd. De unieke, niet-westerse 

Japanse normen en waarden kwamen nog steeds vreemd over, hoewel zij in minder sterke negatieve 

termen werden gevaloriseerd dan voorheen. Het feit dat Japan toen als een beschaafde natie werd 

beschouwd en aanvaard had daar niet weinig mee te maken.  

…they are like no other people on the face of the globe. Judged by European or American standards, 

the Japanese apparently do everything “upside down”. … and in nearly all their customs are the exact 

opposite of other civilized nations.
641
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De discussie omtrent de moraliteit van Japan was sterk religieus getint. De meest extreme religieuzen 

bestempelden Japan als een immoreel heidendom zonder weerga. Zij waren echter een minderheid, 

hoewel de morele en ethische normen en waarden van Japan wel negatief werden geëvalueerd 

vanuit een christelijk standpunt. Er was echter wel hoop, gezien de vooruitgang die Japan op dit vlak 

al gemaakt had de afgelopen decennia, en de vooruitzichten voor de toekomst werden positief 

voorgesteld. De overwinning van de christelijke moraal was onvermijdelijk, zo stelde men.  

Ook tijdens de laatste focusperiode woedde deze discussie nog steeds, en zowel de extreme als de 

gematigde religieuze standpunten met betrekking tot de Japanse moraliteit zijn ook tijdens deze 

periode aanwezig. Een positieve valorisatie van de Japanse ethische en morele code domineert. Het 

verloop van de Russo-Japanse oorlog zal er echter een belangrijke invloed op uitoefenen, vooral dan 

door het gebrek aan moreel en humanitair correct gedrag van Rusland. Dit stond in sterk contrast 

met het moreel hoogstaande gedrag van Japan tijdens de hele oorlog. Centraal hierin stond het 

krijgsgevangenenprobleem. Daar waar Rusland zelden gevangenen nam en hen mishandelde of 

executeerde, hield Japan zich aan de internationale wetten en conventies. Ook het gedrag van haar 

troepen was conform aan de hoogste humanitaire principes. Zowel in The London Times als in The 

New York Times stelde men de “christelijkheid” van Rusland en Japan in vraag. Was Japan niet 

christelijker in haar gedrag dan het vermeende christelijke Rusland? Had Japan nog wel christelijke 

morele bijscholing nodig terwijl haar handelingen op moreel vlak foutloos waren? Het zijn vragen die 

werden opgeworpen binnen de discussie rond de Japanse ethische en morele code. Het 

opmerkelijkste is nog de religieuze rechtvaardiging van de Japanse overwinning in de oorlog. Die 

stelde dat de Japanse overwinning op Rusland te danken was aan de christelijke leer, die grotendeels 

verantwoordelijk was voor de nieuwe beschaving van Japan. Hierdoor werd Japan “meer christelijk” 

dan het Russische tsarenrijk, waardoor zij de overwinning behaalde. Uiteraard verminderde dit de 

noodzaak tot verdere christelijke morele opvoeding niet. 

Na de Japanse overwinning poogt men de oorzaken van het Japanse succes bloot te leggen. Hiervoor 

gaat men ook zoeken binnen de unieke Japanse morele en ethische normen en waarden. Interessant 

is hoe men het ethische en morele concept van bushido opwerpt als een mogelijke verklaringsfactor 

voor het Japanse succes, en zelfs stelde dat er op dit vlak misschien wel van Japan geleerd kon 

worden in het westen. Dit is gelijkaardig aan de zoektocht naar de oorzaken van het Japanse 

economische succes tijdens de jaren ’80 van de 20e eeuw, waarbij men bijvoorbeeld typisch Japanse 

managementtechnieken als succesfactor identificeerde en in het westerse bedrijfsleven 

implementeerde.  
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De Japanse morele en ethische normen en waarden werden – vanuit een westers etnocentrisch 

standpunt – steevast in een negatief daglicht gesteld. Met de overname van verschillende westerse 

concepten van moraliteit en ethiek kwam er een minder negatieve appreciatie van de unieke Japanse 

normen en waarden, maar werden zij nog steeds als zwakke punten in haar beschaving beschouwd. 

Pas tijdens en vooral na de Russo-Japanse oorlog is er een opmerkelijke opwaardering te bemerken 

van de Japanse ethische en morele code, zelfs vanuit christelijke hoek, vanwege het immorele gedrag 

van het christelijke Rusland enerzijds, en vanwege het moreel onberispelijke gedrag van Japan tijdens 

de oorlog en als verklaring van het Japanse succes anderzijds. Samen met het bereiken van 

onbetwistbare internationale gelijkheid met de westerse grootmachten, ontstond er een positievere 

valorisatie van de niet-westerse elementen in de ethische en morele code van Japan, en werd zelfs 

geopperd dat die unieke elementen mogelijk deels aan de basis lagen van het Japanse succes. 

 

2.2.4 Het westerse superioriteitsgevoel ten opzichte van Japan 

De vraag die ik hier zal beantwoorden heeft betrekking op de aanwezigheid van een westers 

cultureel bepaald superioriteitsgevoel ten opzichte van niet-westerse landen en culturen in de 19e 

eeuw. Concreet hield dit  in dat de westerse beschaving op nagenoeg alle vlakken superieur 

bevonden werd aan niet-westerse beschavingsvormen. Dit, samen met een westerse mondiale 

dominantie in de 18e en 19e eeuw, leidde tot het ontstaan en de verspreiding van een 

beschavingsideaal waarvoor de westerse beschaving model stond. Het westen had als taak de niet-

westerse wereld te beschaven. Japan, dat als enige land in de 19e eeuw het westerse 

beschavingsadvies opvolgde – zij het uit noodzaak, en niet als vrijwillige keuze, om een toekomst als 

kolonie te vermijden – slaagde er uiterst snel in om zich naar westerse maatstaven te “civiliseren”. 

De vraag die ik me dus stel is, of de “beschaving” van Japan een merkbare invloed heeft op de 

beeldvorming van Japan binnen de Angelsaksische media, specifiek dan met betrekking tot het 

superioriteitselement.  

Voor de aanvang van formele diplomatieke relaties met het keizerrijk Japan, was Japan een element 

van het inferieure oosten – wat inhield dat Japan in plaats van onbeschaafd, half beschaafd was. De 

kennis over Japan was echter uiterst beperkt, iets wat westerlingen zich in het midden van de 19e 

eeuw ook realiseerden, waardoor het beeld van Japan slechts door enkele elementen gedefinieerd 

werd. Het discours concentreerde zich op de twee elementen bij uitstek waarmee Japan in het 

westerse nieuws kwam. Die waren sakoku en de daaruit voortvloeiende schipbreukelingenkwestie. 

Beide elementen droegen een negatieve connotatie in het westen, en bepaalden dus in grote mate 

de aard van de beeldvorming van Japan voor haar opening. Sakoku werd beschouwd als een 



157 
 

onrechtvaardige wet, eenzijdig uitgevaardigd door Japan, wiens afschaffing in het voordeel van de 

vooruitgang van de gehele mensheid zou zijn. De schipbreukelingenkwestie zorgde voor heel wat 

negatieve berichtgeving over de humanitaire kwaliteiten van Japan en haar inwoners, en diende als 

een handig voorwendsel om pogingen om sakoku te beëindigen te legitimeren.  

Voor het begin van meer intense contacten tussen het westen en Japan, in de tweede helft van de 

19e eeuw, bestond er dus een sterk negatief beeld van Japan, gedetermineerd door bovenstaande 

elementen, dat een Europees superioriteitsgevoel ondersteunde. Immers… 

So much superior is a trading community to a community that lives on the produce exclusively of its 

own territory, and shuts itself up in a morose, even if stately and surly, independence
642

. 

In mijn Angelsaksische kranten worden zowel sakoku als de schipbreukelingenkwestie uniform 

beoordeeld en veroordeeld, wat niet verwonderlijk is. Groot-Brittannië hing voor haar voortbestaan 

in grote mate af van haar handel, terwijl The New York Times een klassieke liberale ideologie uitdroeg.  

Door de oplossing van zowel het schipbreukelingenprobleem als de afschaffing van sakoku in 1854-

1855, was de basis van het negatieve westerse discours over Japan grotendeels verdwenen. De 

beeldvorming evolueerde hierdoor in een meer positieve richting, maar de superioriteit van het 

westen bleef ten volle bewaard in het discours. Hoewel Japan in de ogen van het westen wel degelijk 

een bepaalde graad van beschaving had bereikt – vooral dan op materieel vlak –, was het moeilijk te 

vergelijken met de westerse beschaving, die het hoogtepunt van de volledige menselijke beschaving 

vormde. Dit discours werd doorheen de eerste drie focusperiodes aangehouden, waarbij afwijkende 

meningen uiterst zeldzaam waren en vaak onderhevig aan felle kritiek.  

Na 1868 nam de modernisering van Japan een aanvang. Drie decennia lang ontwikkelde Japan zich 

op maatschappelijk, economisch, politiek en militair vlak naar westers model. Deze lange jaren van 

vreedzame ontwikkeling en “beschaving” zorgden voor een verandering in de appreciatie van Japan. 

Waar Japan voorheen een inferieur land met potentieel was, was het nu een kind van de familie van 

beschaafde landen, dat zich volop bijschoolde en het potentieel had uit te groeien tot een volwaardig 

familielid. Daarnaast was Japan niet langer een land dat dringend moest worden beschaafd, maar 

droeg zij zelf de kiemen van de – westerse – beschaving uit in Oost Azië – vooral dan in Korea en 

China. De wijzigingen in het westerse superioriteitsdiscours ten opzichte van Japan gaan hand in 

hand met haar ontwikkeling tot een “first class Power”. Vreedzame ontwikkeling naar westers model 

alleen was niet voldoende om haar een gelijkwaardige status te bezorgen. De belangrijkste bewijzen 

van de beschaving en ontwikkeling van Japan werden ironisch genoeg op het slagveld geleverd en 

waren cruciaal voor haar internationale egalisatie.  
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Dit ving aan met de verpletterende overwinning in de Sino-Japanse oorlog, waar Japan veel prestige 

door won, maar nog niet als gelijke van de westerse machten werd beschouwd doordat het westen 

van mening was dat de Chinese legers inferieur waren aan de westerse. Hand in hand met de 

overwinningen op het slagveld, scoorde Japan ook overwinningen op diplomatiek vlak, door een 

gedeeltelijke herziening van de ongelijke verdragen te bewerkstelligen, die haar erkenning door het 

westen als een beschaafde macht illustreerde.  

Her display of fighting prowess won her more respect from civilized Europe than here 30 years of 

peaceful progress had previously won. But as an object-lesson her success was incomplete; the quality 

of the enemy she has crushed was underrated. She had beaten China, but Western onlookers 

concluded that the beating of China was not much of a feat after all.
643

 

Wanneer Japanners en westerlingen zij aan zij tegen Chinese legers streden tijdens de Boxeropstand, 

amper vijf jaar later, werden de Chinese legers niet langer als minderwaardig beschouwd. Hoewel dit 

ook bijdroeg tot het afbouwen van het superioriteitsdiscours ten opzichte van Japan, was ook dit 

geen afdoende bewijs van Japanse gelijkheid, omdat zij nog steeds niet op eigen houtje tegenover 

westerse legers had gestaan op het slagveld. 

Hoewel doorheen de vijfde periode, in de bronnen, soms wel geopperd werd dat internationale 

gelijkheid binnen bereik lag voor Japan – door de Britse pers, terwijl in de Amerikaanse pers twijfel 

werd geuit over de capaciteit van Japan om op zichzelf tegenover een westerse macht te staan, die 

een westers superioriteitsgevoel impliceert –, of dat dit reeds het geval was, was het pas na de 

Russo-Japanse oorlog dat dit een realiteit werd voor alle westerse mogendheden. Deze oorlog 

vormde het sluitstuk van de Japanse internationale egalisatie, en leverde het onbetwistbare bewijs 

van de rechtmatigheid van haar plaats in de rangen van de grote mogendheden. Critici en vijanden 

van Japan waren niet langer in staat te ontkennen dat het land een grootmacht geworden was waar 

men, vooral in het oosten dan, rekening mee moest houden. 

De internationale egalisatie van Japan was dus, net als de positievere validatie van de Japanse 

ethische en morele normen en waarden en de appreciatie van de verwestering van Japan, een 

gradueel proces dat bepalend beïnvloed werd door de gebeurtenissen uit de laatste drie 

focusperiodes. Aanvankelijk werd Japan, door haar jarenlange vreedzame ontwikkeling naar westers 

model, als een belangrijke macht in het oosten beschouwd, die echter nog steeds inferieur was aan 

de westerse grootmachten. De Sino-Japanse oorlog bevestigde dit Angelsaksisch beeld voor de rest 

van de wereld, en zorgde voor de realisatie dat Japan als “new power” een factor van belang was 

voor elke westerse macht die in het oosten opereerde. Japan werd hierna als het nieuwste lid van de 

“family of modern and civilized nations” beschouwd, door de combinatie van overwinningen op het 

                                                
643

 The London Times, 24 augustus 1900, Russia And Japan, p. 10. 



159 
 

slagveld en het succesvol overnemen en implementeren van elementen van de westerse beschaving. 

Een gedeeltelijke herziening van de ongelijke verdragen die Japan had met de westerse naties 

bevestigde deze erkenning van beschaving volgens de Angelsaksische pers. De Angelsaksische wereld 

– waarbij Groot-Brittannië nog steeds paternalistisch ingesteld was ten opzichte van het land – zag in 

Japan wel een “future great Power” en dit “hoopvolle” vooruitgangsidee werd gereflecteerd in de 

religieus getinte hoop voor een verdere ontwikkeling van de ethische en morele normen en waarden 

van Japan.  

Pas na de Russo-Japanse oorlog had Japan een onbetwistbaar bewijs geleverd aan de westerse 

grootmachten dat zij op z’n minst gelijkwaardig was aan hen. Japan werd vanaf dan onmiskenbaar 

beschouwd als een “first-class Power” binnen de Angelsaksische media. De verwestering van Japan 

en de successen dat zij hierdoor bereikte waren een bewijs van de superioriteit van de westerse 

beschaving, die nu ook – althans grotendeels – de beschaving van Japan was. Algemeen was men 

geneigd en genoodzaakt om Japan als een gelijke te beschouwen en te behandelen. Toch heerste ook 

nog steeds een paternalistische ondertoon in de Britse pers, bijvoorbeeld wanneer men naar Japan 

als “young and comparatively poor country”verwees, of haar als “politically immature” beschouwde. 

Mogelijk was dit afwezig in het Amerikaanse discours omdat de Verenigde Staten van Amerika in 

vergelijking met andere moderne, westerse naties zelf erg jong was, en zij zich niet konden beroepen 

op een lange nationale geschiedenis. 

Opmerkelijk is dat door de nieuw verworven status en macht van Japan er een angstreactie teweeg 

werd gebracht die de voorheen steevast positief geëvalueerde verwestering van Japan als de basis 

een toekomstig probleem voor het westen beschouwde. De extremere vormen van deze angstreactie 

vonden weinig gehoor in de Angelsaksische wereld, en werden steevast ontkracht. Wel groeide het 

idee van Japan als toekomstige concurrent in het oosten, vooral dan op economisch vlak.  

 

2.2.5 Een uniforme Angelsaksische beeldvorming van Japan? 

Kunnen we spreken van een eenvormige Angelsaksische perceptie of is er een onderscheid te maken 

tussen de beeldvorming van het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika? 

Om op deze vraag een antwoord te kunnen geven, zal ik voor elke periode apart de beeldvorming 

van Groot-Brittannië en de VSA moeten vergelijken. Toen ik dit deed, bleek al snel dat er in de pre-

Meiji periode (1850-1868) veel gelijkenissen waren in de beeldvorming van beide landen over Japan. 

Bij de aanvang van de eerste focusperiode waren de meningen over sakoku en de 

schipbreukelingenkwesties binnen de Angelsaksische wereld hetzelfde. Sakoku werd consequent 

negatief beoordeeld, en de afschaffing ervan, en de opening van Japan voor westerse handel en 
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invloed, was duidelijk noodzakelijk voor de vooruitgang van de mensheid. De noodzaak van de 

opening stond niet ter discussie, maar de middelen – gewelddadig of enkel vreedzaam – die men zou 

gebruiken om dit doel te bereiken wel. Samen met de schipbreukelingenkwestie zorgden deze beide 

elementen voor een sterk negatieve beeldvorming van Japan. De vorderingen van commodore Perry 

werden in alle kranten nauwgezet gevolgd. Na zijn succesvolle missie volgde er een algemene 

afzwakking van het negatieve beeld van Japan, door de onverwacht gemakkelijk verkregen 

toegevingen. Japan bleef uiteraard een “semi-barbarous, half-civilized” land, inferieur aan de 

westerse superieure beschaving.  

Deze uniformiteit blijft op een enkel verschil na bewaard in de berichtgeving over de tweede 

focusperiode. Hierin heerste grote verontwaardiging over de “murderous outrages” die door de 

conservatieve anti-westerse krachten tegen buitenlanders werden gepleegd in Japan. Aanvankelijk 

leidde dit tot een negatief discours over Japan, waarin ook het shogunaat niet werd gespaard. De 

aanvankelijk ambigue positie van het shogunaat in deze kwestie werd echter langzamerhand 

duidelijk, waarna de Japanse centrale overheid in een meer positief discours werd ingeschreven. Ook 

het gewone volk werd gespaard van al te scherpe kritiek, omdat zij niet verantwoordelijk werden 

bevonden voor de daden van hun heersers, die hen onderdrukten en weerhielden hun drang tot 

interactie met buitenlanders te realiseren. Enkel in de Amerikaanse media was dit niet zo. Hier werd 

het volk eveneens negatief beoordeeld. Het waren dus vooral de feodale heren, en in mindere mate 

het shogunaat dat zwakte werd verweten, die het doelwit waren van westers ongenoegen in de 

beeldvorming. Een harde aanpak van deze problematiek, waarbij ook geweld niet geschuwd mocht 

worden, is de koers die door alle kranten werd aangeraden, hoewel er enkele lezersbrieven waren 

die zich tegen dit idee kantten. Dit ging gepaard met een meer algemene kritiek, in de Britse kranten, 

op het veel te vaak voorkomen van conflict tijdens de eerste contacten tussen Groot-Brittannië en 

andere landen en culturen. Deze kritiek werd eveneens geuit in The New York Times, niet zozeer 

omdat men hiermee inzat, maar eerder als vergelding voor Britse kritiek over de praktijken in de in 

deze periode woedende Amerikaanse burgeroorlog. Ook het geweld tegen onschuldige burgers bij 

het bombardement van Kagoshima werd uniform veroordeeld, maar niet het gebruik van geweld 

tegen de Japanse clans die verantwoordelijk waren voor de “murderous outrages”.  

Ook tijdens de derde focusperiode is er weinig verschil in beeldvorming. Wat wel opvalt is het gebrek 

aan aandacht in de Britse media voor de burgeroorlog die zich in deze periode afspeelde in Japan, en 

het afwezig zijn van een valoriserende reactie op de hernieuwde christenvervolging in het keizerrijk. 

De Amerikaanse media besteedde daarentegen heel wat aandacht aan zowel de christenvervolging – 

die, ongeacht het begrip voor het standpunt ten opzichte van het christendom door historische 

omstandigheden, sterk veroordeeld werd – als de interne politieke strijd. Door de goede relatie die 

het shogunaat ondertussen met het westen had ontwikkeld, werd ook van de centrale overheid een 
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positief beeld geschetst. Zelfs de revolutionaire overheid werd in een positief daglicht voorgesteld, 

doordat zij snel schadevergoedingen uitkeerde bij aanslagen en aanvallen op westerse delegaties en 

burgers. Algemeen beschouwd was het taalgebruik van de Britse media ook minder waardegeladen 

dan het Amerikaanse taalgebruik tijdens deze periode. Er was een duidelijk verschil in interesse voor 

de interne ontwikkeling van Japan bij de Britse en Amerikaanse media. Het positieve beeld van het 

Japanse volk bleef onveranderd, en men bleef de focus van de negatieve beeldvorming op de feodale 

heersers leggen.  

De drie hierop volgende decennia waren, zoals reeds eerder vermeld, jaren van vreedzame 

ontwikkeling naar westers model die zorgden voor een belangrijke toename van respect voor en 

prestige van Japan en een beeld van Japan als een “Power” in het oosten in de Angelsaksische pers.  

Tijdens de Sino-Japanse oorlog deed zich echter een opmerkelijke divergentie voor in de 

beeldvorming. Die situeerde zich niet, zoals men misschien eerder zou verwachten, langs de 

nationale breuklijn binnen de Angelsaksische perswereld, maar binnen de Britse pers. De 

beeldvorming in The Economist en The New York Times was gelijkaardig. Japan werd voor, tijdens en 

na de oorlog steevast positief voorgesteld – zij het dat er een zeker paternalisme in het taalgebruik 

van The Economist schuilging, dat echter niet in The New York Times werd aangetroffen. De schuld 

van de oorlog lag volgens deze kranten bij China, en niet bij Japan, die als civiliserende “Power” in het 

oosten werd afgeschilderd. In The London Times echter volgde men het standpunt van de Britse 

overheid, die Rusland te vriend wilde houden. De krant was niet de enige die dit deed tijdens deze 

periode. Dit resulteerde in een sterk paternalistische en negatieve beeldvorming van Japan als 

instigator en schuldige van de Sino-Japanse oorlog en een sterke sympathie voor de Chinese zaak. 

Dat dit niet overeenkwam met de Britse publieke opinie wordt geïllustreerd door de talrijke 

lezersbrieven die Japan en haar houding en acties verdedigden. Het feit dat deze brieven, die 

lijnrecht tegenover het standpunt van de redactie van The London Times stonden, werden 

gepubliceerd doet de reputatie van de krant alle eer aan. De speerpunt van het negatieve discours 

was het zinken van de Kowshing, een Brits handelsschip dat Chinese troepen naar Korea 

transporteerde en kort voor de oorlogsverklaring door Japanse schepen gekelderd werd. Dit incident, 

dat in The London Times voor veel verontwaardiging zorgde, werd in The Economist betreurd maar 

gerelativeerd en in de Amerikaanse media eenvoudigweg gerelativeerd als een onfortuinlijk incident. 

Opmerkelijk is de evolutie die zich voordoet van het standpunt van de redactie van The London Times. 

Hoewel negatief en anti-Japans bij de aanvang en tijdens de eerste maanden van de oorlog, wijzigde 

dit zich in een steeds positiever discours, tot dat , naar het einde van 1894 toe, het taalgebruik van 

The London Times gelijkaardig was aan dat van de andere Angelsaksische kranten. De krant maakte 

op onafhankelijke basis zich los van het standpunt van de Britse overheid, die pas naar het einde van 
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de focusperiode een positievere houding ten opzichte van Japan aannam. Vanaf dit moment kunnen 

we spreken van een relatief uniforme Angelsaksische beeldvorming van Japan voor de rest van de 

focusperiode, op de paternalistische ondertoon en het grotere gewicht van het incident met de 

Kowshing in de Britse kranten na. Dat het zinken van de Kowshing meer gewicht droeg in Groot-

Brittannië is geen verrassing, aangezien het een Brits vaartuig was, maar de afwezigheid van een 

opvallende paternalistische ondertoon in de Amerikaanse media is betekenisvol. Japan belichaamde 

vanaf dan, binnen de Angelsaksische pers, de beschaving, terwijl China het barbarendom 

representeerde – dit discours werd eveneens ondersteund in lezersbrieven. Ook bij de inname van 

Port Arthur waren de reacties op de door Japanse troepen begane gruwelijke onregelmatigheden 

gelijkaardig. In The New York Times werd het nieuws ontvangen met ongeloof, en weigerde men 

enige waarde aan de berichten te hechten. Wanneer later duidelijk werd dat ze wel degelijk op 

waarheid gebaseerd waren, werd het feit gerelativeerd en in perspectief geplaatst. Ook in de Britse 

pers – in The Economist werd er niet over bericht, waarschijnlijk vanwege de economische 

irrelevantie – werd het nieuws met ongeloof ontvangen, hoewel men hier wel waarheid hechtte aan 

de feiten omdat de berichtgeving rechtstreeks van de eigen correspondenten ter plekke kwam. Een 

korte maand erna echter werd het feit door dezelfde correspondent gerelativeerd. Britse kranten die 

het overheidsstandpunt nog steeds verdedigden grepen dit voorval wel aan om hevige kritiek te 

uiten op de Japanners, die blijkbaar enkele een schijn van beschaving hadden aangenomen, maar 

diep van binnen nog steeds barbaren waren.  

Wanneer op de Japanse overwinning en het vredesverdrag van Shimonoseki de Triple Intervention 

volgde, hielden zowel de VSA als Groot-Brittannië zich afzijdig. In de Angelsaksische media was er 

veel onbegrip voor de positie van Frankrijk en Duitsland. Er volgde veel lof voor Japan, wanneer het 

land zwichtte onder de externe druk en concessies deed teneinde de vrede te bewaren.  

Enkele jaren later, tijdens de vijfde focusperiode, is de beeldvorming in de Angelsaksische media nog 

steeds sterk gelijkaardig en zijn de verschillen klein. Zowel Groot-Brittannië – dat een officiële, 

vijfjarige alliantie had afgesloten met Japan in 1902 – als de VSA hadden ondertussen goede relaties 

ontwikkeld met Japan, vooral onder impuls van de belangen die zij deelden in het oosten. Dit komt 

tot uiting in de positieve beeldvorming over Japan en haar “energetic and progressive people” in de 

Angelsaksische kranten, en de keuze van de Angelsaksische wereld om het beschaafde en moderne 

Japan te steunen als mandataris van de westerse grootmachten om in te grijpen in China. De acties 

en houding van Japan in dit conflict zorgden voor een positieve invloed op de beeldvorming van 

Japan in de Angelsaksische media, zowel tijdens als na de Boxeropstand. Volgens de Britse pers kon 

het wel eens het sluitstuk zijn van de Japanse internationale gelijkheid, maar in de Amerikaanse 

media werd twijfel geuit over de capaciteit van Japan om zich te meten met een Europese macht. 

Zowel in Britse als in Amerikaanse kranten heb ik echter enkele negatieve elementen in 
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gepubliceerde lezersbrieven aangetroffen.  In The New York Times zijn deze vooral op religie 

gebaseerd, en wees men op het heidendom dat Japan voorstond. In The London Times was dit eerder 

een uiting van twijfel van de grondigheid van beschaving van Japan, en een angstreactie op de 

toekomstige economische concurrentie in het oosten. Japan werd echter ook verdedigd door lezers 

als reactie op de negatieve brieven. Wanneer er een crisissituatie ontstond rond de Russische 

bezetting van Mantsjoerije, volgde de Angelsaksische pers het Japanse standpunt en kantten zij zich 

tegen Rusland, vooral omdat de Japanse belangen beter met de Angelsaksische overeenkwamen. Tot 

slot was er nog een logisch verschil tussen de Britse en Amerikaanse verslaggeving over het Japanse 

migratieprobleem naar de VSA. De Britse media lieten zich hier zeer negatief uit over de Amerikaanse 

maatregelen, en stelden dat Japanners het verdienen om hetzelfde behandeld te worden als 

westerlingen, zoals zij ook westerlingen behandelen. De Amerikaanse media berichtte hier eerder op 

een neutrale toon over, en besloot geen kritiek te uiten op de eigen overheid in deze kwestie.  

Ook voor, tijdens en na de Russo-Japanse oorlog heerste er een gelijkaardig, algemeen positief beeld 

van Japan in de Angelsaksische pers. Men koos steevast resoluut de kant van Japan in het conflict, 

met als belangrijkste motivatie dat een Japanse overwinning ook een overwinning voor Groot-

Brittannië en de VSA zou zijn, vanwege de gedeelde belangen in het oosten. In de Britse pers werd 

Japan als bondgenoot gelabeld, als gevolg van de Anglo-Japanse alliantie. Het Japanse leger, volk en 

land werd consequent in een positief daglicht gesteld, terwijl men zich eerder negatief opstelde ten 

opzichte van Rusland. Japan belichaamde de vooruitgang, terwijl Rusland, als mindere beschaving, 

een eerder conservatieve tendens belichaamde. Het Russische discours, dat Rusland als protector 

van het hele blanke ras voorstelde, en het gebrek aan een formele oorlogsverklaring aanklaagde, 

werd dan ook absoluut niet gevolgd en genegeerd in de Angelsaksische pers. De Russische 

constructie van het “yellow peril” werd eveneens consequent ontkracht en afgedaan als verzinsels, 

hoewel aan het einde van deze periode de economische vorm van het “yellow peril” in de VSA wel 

enige ingang vond. Ook opvallend in de Amerikaanse pers was de aanwezigheid van religieus 

geïnspireerde steun voor Rusland, die verdween nadat de afloop van de oorlog duidelijk werd en 

veranderde in een religieuze legitimatie voor het Japanse succes, die stelde dat Japan christelijker 

was dan Rusland en dat de Japanse beschaving, waaruit haar overwinning was voortgekomen, een 

rechtstreeks gevolg was van de christelijke leer. Ook nog een belangrijk verschil binnen de 

Angelsaksische perceptie was de algemene veroordeling van de neutraliteitsschendingen van beide 

partijen, waarbij de Britse pers toch een zeker begrip toonde voor de Japanse standpunten. Na de 

Russische nederlaag in de zeeslag van de zee van Japan – die voor een  positieve vergelijking met 

eigen belangrijke nationale symbolen van de slag en de strijd van de Japanners zorgde in Groot-

Brittannië en de VSA – werd het duidelijk dat een Russische nederlaag onvermijdelijk was. Zowel 

Groot-Brittannië als de VSA steunden vanaf dan het idee van een snelle vrede. De concessies die 
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Japan deed, na lange aanslepende vredesgesprekken, werden algemeen positief onthaald. Maar het 

lof voor de Russische onderhandelaar die een grote diplomatieke overwinning voor Rusland scoorde 

met de voorwaarden van het vredesverdrag van de Amerikaanse pers werd in de Britse pers 

gehekeld, aangezien zij stelden dat de Russische onderhandelaar bijna de vredesgesprekken in het 

honderd deed lopen. Ook is er in de Britse pers aandacht voor de onrust in Japan door de 

vredesvoorwaarden, die negatief geëvalueerd werd, terwijl de Amerikaanse media dit onderwerp 

amper aanraakte. Het gevolg van de oorlog voor de internationale positie van Japan was voor de 

Angelsaksische pers duidelijk. Japan was een wereldmacht geworden, die gelijkwaardig was aan de 

westerse grootmachten en waar vanaf nu rekening mee moest worden gehouden.  

Algemeen beschouwd is de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische pers tijdens de periode 

1850-1905 dus relatief uniform. De nationale verschillen zijn meestal miniem en worden 

overschaduwd door de grote convergentie van de Angelsaksische beeldvorming. Enkel het grote 

verschil in aandacht tijdens de derde focusperiode tussen Britse en Amerikaanse kranten vormt een 

opmerkelijk verschil. De specifieke houding van The London Times, hoewel opvallend, situeert zich 

echter niet langs de nationale breuklijn van de beeldvorming in de Angelsaksische pers, en duid 

eerder op een breuklijn in de Britse perceptievorming van Japan.  

 

2.2.5 De mogelijkheden tot diversiteit in het bronmateriaal 

Bestond er wel zoiets als een algemeen, relatief uniform beeld – gecreëerd door het gedeelde 

culturele referentiekader – of was er ruimte voor verschillende, eventueel tegenstrijdige, beelden 

van Japan binnen de gedrukte pers? 

Het is niet de bedoeling om met deze vraag na te gaan of de standpunten van de redactie van 

kranten konden verschillen van elkaar, aangezien dit een voor de hand liggend, positief antwoord 

zou krijgen. Uiteraard konden verschillende kranten verschillende opinies weergeven, afhankelijk van 

hun ideologische ingesteldheid en de ingesteldheid van de redactie. Met deze vraag wens ik na te 

gaan of diverse en zelfs tegenstrijdige meningen een plaats konden vinden binnen dezelfde krant.  

Als het op de eigen artikels van de kranten aankomt, heb ik ondervonden dat dit niet het geval was. 

Hoewel de individuele journalisten wel in staat waren om kleine nuances te maken, besliste de 

hoofdredacteur uiteindelijk of artikels gepubliceerd werden, en kon hij ze ook nog naar hartenlust 

bewerken voor publicatie. Sommige journalisten kunnen dan misschien wel ingegaan zijn tegen de 

standpunten van de redactie, maar hun artikels werden eenvoudigweg niet gepubliceerd, of de 

artikels werden aangepast aan de heersende normen van de redactie. Er deed zich dus geen 
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significante afwijking van de standpunten van de redactie voor binnen kranten.  

Wat wel toegelaten werd, en uitgebreid gebeurde, was de publicatie van lezersbrieven die allerlei 

opinies bevatten. Zelfs indien de inhoud lijnrecht tegenover de ideologie of het standpunt van de 

krant stond werden deze brieven gepubliceerd. Deze brieven werden schijnbaar onversneden en 

ongewijzigd weergegeven, en vertegenwoordigden in de meeste gevallen een minderheidsopinie die 

onderhevig was aan zware kritiek die door andere lezersbrieven werd geleverd. Soms leidde dit tot 

een polemiek die gevoerd werd in lezersbrieven, tussen twee of meerdere lezers. Kranten gingen 

blijkbaar niet rechtstreeks in dialoog met hun lezers, en verwerkten geen lezersbrieven in hun 

artikels. Dit ging van de opvattingen van de “Peace Society” dat het beter zou zijn Japan met rust te 

laten, tijdens de tweede focusperiode tot de religieus geïnspireerde anti-Japanse sentimenten tijdens 

de laatste focusperiodes. Niet alleen onpopulaire meningen werden zo weergegeven. Wanneer The 

London Times tijdens het eerste jaar van de vierde focusperiode een onpopulair standpunt innam ten 

opzichte van de Sino-Japanse oorlog, werden talloze brieven gepubliceerd die hier tegenin gingen en 

Japan verdedigden. De publieke opinie, en vele andere kranten, waren immers pro-Japans. Het was 

waarschijnlijk gemakkelijker geweest om de eigen standpunten te verdedigen en propageren indien 

men de kritische lezersbrieven niet had gepubliceerd, maar dit deed men niet. Het getuigt niet 

zozeer van ideologische neutraliteit of objectiviteit, maar wel van een openheid ten opzichte van 

andere opinies en standpunten die in de Angelsaksische pers, ongeacht de schijnbare absurdheid of 

marginaliteit, een plaats konden krijgen.  

In de Angelsaksische pers was er dus wel degelijk een plaatst voor tegenstrijdige meningen, uiteraard 

tussen verschillende kranten, maar ook binnen kranten zelf. De krant week niet af van het 

redactiebeleid in haar artikels, waardoor journalisten een uiterst beperkte vrijheid hadden in hun 

artikels om een ander standpunt dan dat van de redactie naar voor te brengen. De publicatie van 

lezersbrieven die tegenstrijdige meningen bevatten werd echter niet gehinderd, en deze brieven 

werden onversneden gepubliceerd in de Angelsaksische kranten. De Angelsaksische kranten waren 

niet ideologisch neutraal of objectief in hun berichtgeving, maar stonden wel open voor de publicatie 

van afwijkende meningen in lezersbrieven. Het ging hierbij niet alleen om minderheidsopinies, maar 

ook om populaire standpunten, die Angelsaksische kranten in sommige gevallen niet volgden.  

 

2.2.6 De invloed van de focusperiodes op de Angelsaksische beeldvorming 

Nu we hebben vastgesteld dat er wel degelijk zoiets bestond als een uniforme beeldvorming van 

Japan in de Angelsaksische pers in de tweede helft van de 19e eeuw, begin 20e eeuw – op enkele 

belangrijke details na –, kunnen we nagaan in welke mate de belangrijke historische gebeurtenissen 
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en feiten uit de gekozen focusperiodes een invloed uitoefenden op die Angelsaksische beeldvorming, 

zonder dat we veel rekening moeten houden met nationale grenzen binnen de Angelsaksische 

wereld.  

Het belang van de focusperiodes voor de Angelsaksische pers werd reeds geïllustreerd door het 

kwantitatieve luik van mijn onderzoeksstrategie. De grote overeenkomst tussen grafische pieken, die 

een verhoging van de  aandacht van de Angelsaksische pers voor Japan uitdrukken, en de gekozen 

focusperiodes geeft aan dat de gebeurtenissen die zich tijdens deze focusperiodes afspeelden van 

groot belang waren voor de Angelsaksische wereld. Dit grote belang impliceert dan weer een 

comparatief grotere invloed op de beeldvorming van Japan van die gebeurtenissen, zeker naarmate 

de grafische pieken meer uitgesproken zijn.   

Tijdens de eerste drie focusperiodes werd Japan als een typisch Aziatisch land beschouwd, dat “semi-

barbarous and half-civilized” was en inferieur aan de westerse superieure beschaving. Dit 

superioriteitsdiscours zette zich doorheen de periode 1850-1868 verder. Hoewel dit in hedendaagse 

ogen geen positieve voorstelling is van een land, was het in de westerse wereld van de tweede helft 

van de 19e eeuw relatief normaal. Naast dit discours echter bestonden er verschillende negatieve en 

positieve nuances die de beeldvorming van Japan beïnvloedden. Het zijn deze nuances waarop ik me 

voor dit onderdeel van de oplossing van mijn vraag moet richten, aangezien de grote lijnen van het 

beeld van Japan in de Angelsaksische pers onveranderd blijven tijdens de eerste drie focusperiodes. 

Het is pas later dat er zich een wijziging in het etnocentrische, westerse superieure standpunt van de 

Angelsaksische pers ten opzichte van Japan voordoet. Maar dit betekent niet dat de historische 

gebeurtenissen en feiten die zich tijdens de periode 1850-1868 voordoen geen invloed hebben gehad 

op de algemene beeldvorming van Japan in de Angelsaksische pers.  

Het beeld dat men van Japan had voor kaikoku was uiterst beperkt, en sterk gedetermineerd in 

negatieve zin door zowel sakoku als de schipbreukelingenkwestie die eruit voortvloeide. Wanneer 

commodore Perry erin slaagde Japan op diplomatiek niveau open te breken, en de commerciële 

opening van het land in het vooruitzicht te stellen, veranderde de beeldvorming significant. Er kwam 

een meer positieve ondertoon wanneer men over Japan schreef, als een direct gevolg van Perry en 

kaikoku, gekaderd binnen het westerse superioriteitsgevoel met betrekking tot het inferieure 

oosterse land dat Japan was. 

Tijdens de tweede focusperiode was er eveneens een directe invloed van de gebeurtenissen op de 

Angelsaksische beeldvorming. Aanvankelijk was er enkel een sterk negatieve invloed, die echter 

gaandeweg werd genuanceerd. Door de gebeurtenissen ter plekke en de grote interesse ervoor in de 

Angelsaksische pers en wereld, trachtte men de basiselementen van de toenmalige Japanse 
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problematiek bloot te leggen waardoor men een beter inzicht kreeg in de Japanse maatschappij, 

vooral op politiek vlak. Dit resulteerde in een genuanceerde beeldvorming, waarbij het uitgesproken 

negatieve zich op de feodale heren richtte die verantwoordelijk waren voor de problemen, terwijl de 

centrale overheid en het volk in een positiever daglicht werden gesteld –het volk werd in de 

Amerikaanse pers wel pas in de derde focusperiode positief voorgesteld.  

De derde focusperiode had weinig invloed op de beeldvorming, onder andere door het gebrek aan 

interesse voor de historische gebeurtenissen in Japan door de Britse pers. De Amerikaanse pers 

besteedde grote aandacht aan Japan in deze periode, en nuanceerde het beeld dat zij had van het 

Japanse volk, de feodale heren en de centrale overheid verder, waardoor het volledig overeenkwam 

met het Britse beeld. Zowel het gewone volk als de centrale overheid werden positief voorgesteld, 

terwijl er over de daimyō weinig positiefs te vertellen was.  De gemaakte nuances in de Japanse 

beeldvorming tijdens de vorige focusperiode werden dus uniform binnen de Angelsaksische pers en 

bevestigd in deze periode. 

Tijdens de tussenperiode evolueerde, zoals reeds eerder vermeld, het beeld van een barbaars, 

achterlijk Japan naar een positiever beeld, van een beschaafd en moderner Japan, dat echter nog in 

kinderschoentjes stond. Het geschetste beeld bij de aanvang van de vierde focusperiode werd dan 

ook nog sterk gekleurd door het westerse superioriteitsgevoel, dat zich niet in sterk negatief 

taalgebruik over Japan manifesteerde, maar eerder in een paternalistische ondertoon in het 

taalgebruik. In de Amerikaanse media was dit paternalisme echter niet aanwezig.  

De invloed van de gebeurtenissen die zich afspeelden in de vierde focusperiode op de Angelsaksische 

beeldvorming van Japan was enorm groot. De Sino-Japanse oorlog was het eerste conflict dat het 

moderne Japan uitvocht, en werd met grote aandacht gevolgd in het westen. Naarmate de Japanse 

troepen successen behaalden op het slagveld en de krijgskansen in hun voordeel keerden, werd de 

Angelsaksische beeldvorming van Japan in de pers steeds positiever. Zelfs in The London Times, die 

aanvankelijk een onpopulair negatief beeld van Japan uitdroeg, is deze invloed merkbaar, in de 

geleidelijke herziening van hun standpunt, naar het einde van het jaar 1894 toe, ten opzichte van 

Japan. De Angelsaksische sympathie voor Japan werd dus rechtstreeks gestimuleerd door de 

overwinningen die het land behaalde tegen China. Het verloop en de afloop van de Sino-Japanse 

oorlog zorgden ervoor dat men met nieuwe ogen naar Japan keek. Het land was geen zwak, inferieur 

oosters land meer, maar “a new Power” in het oosten. De Sino-Japanse oorlog speelde dus 

rechtstreeks een rol in de laatste stappen van de internationale egalisatie van Japan. Tevens wijzigde 

de oorlog het beeld van de vredelievende Japanner, en werd men zich meer bewust van de Japanse 

krijgermentaliteit, wat negatieve en angstige sentimenten teweeg bracht in de Angelsaksische pers, 

zoals bijvoorbeeld de Britse angst voor Japanse commerciële concurrentie. Tijdens de vierde 
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focusperiode zijn deze angsten marginaal, maar tijdens de zesde focusperiode keren zij sterker weer 

in de vormen van het “yellow peril”. De Triple Intervention, die volgde op het vredesverdrag van 

Shimonoseki, beïnvloedde de beeldvorming van Japan eveneens in positieve zin, door de concessies 

die het land maakte. Opvallend is dat een uiterst negatief gevalideerd element, de 

onregelmatigheden bij de inname van Port Arthur door het Japanse leger, geen noemenswaardige 

invloed had op het Angelsaksische beeld van Japan, behalve dat het twijfels opriep met betrekking 

tot de grondigheid van de nieuwe Japanse “beschaving”. Het is duidelijk dat dit feit niet paste binnen 

het gekozen, positieve beeld van het beschaafde en moderne Japan als bondgenoot van de 

Angelsaksische wereld.  

De militaire en diplomatieke samenwerking tussen de westerse grootmachten en Japan tijdens de 

vijfde focusperiode zorgt voor een positieve weerslag op het beeld van Japan in de Angelsaksische 

pers. De houding en standpunten van de Japanse overheid ten opzichte van de Chinese problematiek, 

en de acties die zij namen, konden op de goedkeuring rekenen van de Angelsaksische media, 

aangezien zij overeenkwamen met de belangen van de VSA en Groot-Brittannië. De nauwere 

samenwerking en gedeelde doelstellingen van de Angelsaksische landen en Japan kwamen mooi tot 

uiting in de steeds positievere beeldvorming van Japan.  

De zesde en laatste focusperiode die de Russo-Japanse oorlog beslaat, had een enorme invloed op de 

beeldvorming van Japan in de Angelsaksische pers. Vooral het feit dat de redenen waarvoor Japan de 

oorlog uitvocht ook nauw aan het hart van de Angelsaksische wereld lagen, en een Japanse 

overwinning ook positieve voordelen voor de Angelsaksische wereld met zich mee zou brengen, 

terwijl een nederlaag enkel negatief was vanuit Angelsaksisch perspectief. De Angelsaksische pers 

koos in dit conflict resoluut de kant van de Aziatische macht, in het nadeel van de westerse macht 

Rusland, en elke overwinning van Japan werd goed ontvangen in de Angelsaksische pers. Opvallend 

was de prominente aanwezigheid van het “yellow peril” in verschillende artikels en lezersbrieven. Dit 

door Rusland grotendeels uitgevonden en verspreidde idee kreeg behoorlijk wat aandacht in de 

Angelsaksische pers, maar werd echter afgedaan als onzin en verzinsels. Toch waren er delen van de 

Angelsaksische bevolking die hierdoor bevangen werden. Daarnaast ontstond er ook een religieus 

geïnspireerde anti-Japanse reactie, die zich reeds in de vijfde focusperiode manifesteerde in de 

Amerikaanse en Britse media, maar eerder marginaal was. Deze religieuze insteek kwam nu terug, 

hoewel enkel in de Amerikaanse pers. Ook deze keer was de religieuze anti-Japanse uitbarsting 

slechts marginaal, en verdedigden sommige religieuzen Japan zelfs tegen de meest extreme 

opvattingen. Toch was het duidelijk voor de religieuzen dat Japan nog verder doordrongen moest 

worden van de christelijke moraal, door de bekering van haar bevolking, iets dat in de toekomst 

zeker wel zou gebeuren. Het is een sterkere uiting van de angst van de concurrentie van Japan, dat 

zich nu op het slagveld meer dan gelijkwaardig had bewezen aan een westerse grootmacht. Wanneer 
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de uiteindelijke nederlaag van Rusland duidelijk werd, en Japan als overwinnaar uit de Russo-Japanse 

oorlog kwam, had dit feit een belangrijk effect op zowel het beeld van Japan als het angstgevoel. De 

overwinning van het heidense Japan op het christelijke Rusland werd vanuit religieuze optiek 

verklaard door de beschaving van Japan die grotendeels te wijten was aan het christendom. 

Daarnaast was Rusland niet zo christelijk als het zich wel voordeed. Japan was dus in essentie 

christelijker dan Rusland. Daarnaast had het “yellow peril”- idee een grote invloed ondervonden van 

de Japanse overwinning. De extreme vorm, die stelde dat Japan een Aziatisch rijk wilde vestigen dat 

zich uiteindelijk tegenover het blanke ras zou stellen, werd nog steeds afgedaan als verzinsels. Maar 

de economische vorm, die stelde dat Japan het westen zou wegconcurreren uit het oosten, en door 

haar economische macht een grote invloed zou kunnen uitoefenen in Azië, verwierf vooral in de VSA 

veel aanhang. Ook de appreciatie van de morele en ethische code van Japan werd beïnvloed door de 

Japanse eindoverwinning, door de zoektocht naar de succesfactoren van Japan. Er werd zelfs 

geopperd dat het westen misschien wel wat kon leren van Japan. De concessies die Japan maakte om 

tot een vredesverdrag te komen met Rusland, hadden een positieve invloed op de beeldvorming. Het 

verloop en de afloop van de Russo-Japanse oorlog had er rechtstreeks voor gezorgd dat Japan in 

plaats van als een macht met veel potentieel, als een “World Power” werd voorgesteld binnen de 

Angelsaksische pers. Hiermee was de internationale egalisatie van Japan rond, wat de Angelsaksische 

pers betrof. Vanaf dan kon men Japan enkel als een gelijkwaardige partner behandelen, en was het 

onmogelijk om een westers superioriteitsgevoel te behouden ten opzichte van het land.  

De invloed van de gebeurtenissen die zich afspeelden tijdens de focusperiodes op de beeldvorming 

van Japan in de Angelsaksische pers was dus immens. Niet alleen speelden zij een belangrijke rol in 

de uitbouw van de beeldvorming van Japan, maar waren zij beslissend voor de internationale 

gelijkstelling en erkenning van Japan als grootmacht door de westerse mogendheden. Het toont aan 

hoe belangrijk de relatie en vooral de interactie tussen verschillende landen of culturen is bij het 

bepalen van de beeldvorming van “de andere”, en het verloop van de evolutie ervan.  

 

DEEL III : Besluit, literatuurlijst en Bijlagen 

 

3.1 Besluit 

Het kwantitatieve luik van mijn onderzoeksstrategie heeft aangetoond dat er zich een algemene 

groeitrend in de berichtgeving over Japan in de Angelsaksische pers ontwikkelde, in de loop van de 

tweede helft van de 19e eeuw, begin 20e eeuw, die overeenkomt met het groeiende belang – zowel 

economisch, als politiek en militair – van Japan op wereldniveau, met als gevolg een grotere 



170 
 

interesse voor Japan in de Angelsaksische media. Ongeacht deze trend ontwikkelde zich duidelijk een 

grotere interesse in Japan tijdens de gekozen focusperiodes. Toch is er niet voor elke focusperiode 

een aandachtspiek te bemerken. Voor de derde periode (1867-1868), is het enkel in de Amerikaanse 

media dat er een groter dan gewoonlijke interesse bestaat voor Japan. Dit opvallende verschil kan 

eenvoudigweg verklaar worden vanuit de specifieke karakteristieken van The New York Times. Niet 

alleen is de krant trouw aan haar moto “All the news that’s fit to print”, maar buitenlands nieuws en 

politiek zijn dé specialiteiten van The New York Times, waardoor het normaal is dat er meer aandacht 

aan de Meiji-restauratie word besteed in The New York Times dan in de andere kranten, tijdens deze 

periode. Een belangrijke vaststelling is dat de twee meest uitgesproken piekmomenten, de vierde en 

zesde focusperiodes, die gewapende conflicten bevatten, de grootste invloed uitoefenen op de 

beeldvorming, van alle focusperiodes, wat duidelijk tot uiting komt in de antwoorden van het 

kwalitatieve luik. 

Er was dus steevast significant meer aandacht voor Japan in de Angelsaksische media tijdens mijn 

gekozen focusperiodes, zeker wanneer de directe interactie tussen het westen en Japan een 

hoogtepunt bereikte.  

Het kwalitatieve luik verschafte mij een dieper inzicht in evolutie van de beeldvorming van Japan 

binnen de Angelsaksische pers, dat noodzakelijk was om mijn gehele probleemstelling te behandelen.  

Eerst heb ik onderzocht hoe de Angelsaksische appreciatie van de Japanse verwestering evolueerde.  

De razendsnelle verwestering van Japan werd met een dubbel gevoel onthaald. Enerzijds was men 

verbaasd door de snelheid en efficiëntie waarmee de Japanners braken met het verleden, en de 

westerse beschaving succesvol implementeerden en toepasten. Japan was op enkele decennia tijd 

van een half barbaars feodaal keizerrijk in een moderne natie getransformeerd die als voorvechter 

van de beschaving in het oosten door de Angelsaksische wereld werd bejubeld. Dit succes had als 

“bewijs” van de westerse superioriteit ook een significante invloed op de bestendiging ervan. 

Anderzijds ontwikkelde zich een groeiende angst voor de nieuwe macht die een niet-westers ras had 

verworven en ontwikkelde zich, onder invloed van de Russische aartsvijand, het concept van het 

“yellow peril”. Deze angsten manifesteerden zich op twee manieren. Een eerste, als irrationeel 

afgedane, vorm, waarin men stelde dat Japan een verenigd Azië wenste te realiseren dat zich tegen 

het blanke ras zou keren. En een tweede, minder onrealistische, vorm die zich richtte op de 

economische concurrentie die het westen op de oosterse markten reeds in deze focusperiodes 

ondervond en in de toekomst nog sterker zou ondervinden van het moderne, geïndustrialiseerde, 

Japan. Het is ironisch dat het westerse beschavingsideaal – dat met grote energie werd verspreid –, 

succesvol gevolgd door een niet-westers land, zo’n grotendeels irrationele reactie van angst teweeg 

bracht. De positieve appreciatie van de transformatie van Japan was echter dominant in het 
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bronnenmateriaal, terwijl de negatieve angstgevoelens eerder op kritiek werden onthaald, en in 

grote mate op rationele wijze werden ontkracht. 

Daarna onderzocht ik of de verwestering van Japan een invloed had op de Angelsaksische valorisatie 

van unieke Japanse normen en waarden. Hieruit bleek dat de Japanse morele en ethische normen en 

waarden – vanuit een westers etnocentrisch standpunt – steevast in een negatief daglicht werden 

gesteld. Met de overname van verschillende westerse concepten van moraliteit en ethiek kwam er 

een minder negatieve appreciatie van de unieke Japanse normen en waarden, maar werden zij nog 

steeds als zwakke punten in haar beschaving beschouwd. Pas tijdens en vooral na de Russo-Japanse 

oorlog is er een opmerkelijke opwaardering te bemerken van de Japanse ethische en morele code, 

zelfs vanuit christelijke hoek, vanwege het immorele gedrag van het christelijke Rusland enerzijds, en 

vanwege het moreel onberispelijke gedrag van Japan tijdens de oorlog en als verklaring van het 

Japanse succes anderzijds. Samen met het bereiken van onbetwistbare internationale gelijkheid met 

de westerse grootmachten, ontstond er een positievere valorisatie van de niet-westerse elementen 

in de ethische en morele code van Japan, en werd zelfs geopperd dat die unieke elementen mogelijk 

deels aan de basis lagen van het Japanse succes. 

Met behulp van bovenstaande twee onderzoeksvragen, was ik in staat om te onderzoeken of er zich 

een negatieve of positieve verschuiving voordeed in de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische 

pers, in het kader van het westerse superioriteitsgevoel. Het bleek dat de aanvankelijke inferioriteit 

van alles wat Japans was, in de loop de tweede helft van de 19e eeuw evolueerde naar een 

verstandhouding die steeds meer op gelijkheid was gebaseerd, om dan uiteindelijk in een 

internationale egalisatie uit te monden. Die internationale egalisatie was, net als de positievere 

validatie van de Japanse ethische en morele normen en waarden en de appreciatie van de 

verwestering van Japan, een gradueel proces dat bepalend beïnvloed werd door de gebeurtenissen 

uit de laatste drie focusperiodes. Aanvankelijk werd Japan in de Angelsaksische pers, door haar 

jarenlange vreedzame ontwikkeling naar westers model, als een belangrijke macht in het oosten 

beschouwd, die echter nog steeds inferieur was aan de westerse grootmachten. De Sino-Japanse 

oorlog bevestigde dit Angelsaksisch beeld, en zorgde voor de realisatie dat Japan als “new power” 

een factor van belang was voor elke westerse macht die in het oosten opereerde. Japan werd hierna 

als het nieuwste lid van de “family of modern and civilized nations” beschouwd, door de combinatie 

van overwinningen op het slagveld en het succesvol overnemen en implementeren van elementen 

van de westerse beschaving. Een gedeeltelijke herziening van de ongelijke verdragen die Japan had 

met de westerse naties bevestigde deze erkenning van beschaving volgens de Angelsaksische pers. 

De Angelsaksische wereld – hoewel Groot-Brittannië nog steeds paternalistisch ingesteld was ten 

opzichte van het land – zag in Japan een “future great Power” en dit “hoopvolle” vooruitgangsidee 
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werd gereflecteerd in de religieus getinte hoop voor een verdere ontwikkeling van de ethische en 

morele normen en waarden van Japan. Pas na de Russo-Japanse oorlog had Japan een onbetwistbaar 

bewijs geleverd aan de westerse grootmachten dat zij op z’n minst gelijkwaardig was aan hen. Japan 

werd vanaf dan onmiskenbaar beschouwd als een “first-class Power” binnen de Angelsaksische 

media. De verwestering van Japan en de successen die zij hierdoor bereikte waren een bewijs van de 

superioriteit van de westerse beschaving, die nu ook – althans grotendeels – de beschaving van 

Japan was. Algemeen was men geneigd en genoodzaakt om Japan als een gelijke te beschouwen en 

te behandelen. Toch heerste ook nog steeds een paternalistische ondertoon in de Britse pers, 

bijvoorbeeld wanneer men naar Japan als “young and comparatively poor country”verwees, of haar 

als “politically immature” beschouwde. Mogelijk was dit afwezig in het Amerikaanse discours omdat 

de Verenigde Staten van Amerika in vergelijking met andere moderne, westerse naties zelf een erg 

jonge natie was, en zij zich niet konden beroepen op een lange nationale geschiedenis van 

beschaving. Opmerkelijk is dat door de nieuw verworven status en macht van Japan er een 

angstreactie teweeg werd gebracht die de voorheen steevast positief geëvalueerde verwestering van 

Japan als de basis een toekomstig probleem voor het westen beschouwde. De extremere vormen van 

deze angstreactie vonden weinig gehoor in de Angelsaksische wereld, en werden steevast ontkracht. 

Wel groeide het idee van Japan als toekomstige concurrent in het oosten, vooral dan op economisch 

vlak.  

Met behulp van de informatie en antwoorden die ik verkregen heb door middel van de 

implementatie van mijn zoekstrategie, was ik in staat om mijn hoofdvragen te beantwoorden met 

behulp van de verworven inzichten.  

Eerst behandelde ik de vraag of de Angelsaksische beeldvorming uit een uniform geheel bestond, of 

indien er verschillen bestonden langs de nationale grenzen van de Angelsaksische wereld. Algemeen 

beschouwd was de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische gedrukte media doorheen de jaren 

1850-1868 overwegend uniform en negatief van aard. Japan was een “semi-barbarous, half-civilized”, 

inferieur oosters land dat een totaal gebrek aan moraliteit kende en geregeerd werd door wrede en 

boosaardige feodale heren. Zowel sakoku als de schipbreukelingenkwestie werden op dezelfde 

manier geëvalueerd binnen de Angelsaksische pers, terwijl er een gelijkaardige positieve evolutie van 

het beeld van het gewone volk en de centrale overheid plaatsvond. De zeldzame gelijkenissen die er 

waren tussen Japan en de westerse beschaving, en de tegemoetkomingen van de Japanners aan het 

westen vormden, samen met de beperkte goede kwaliteiten van het volk, de belangrijkste 

elementen die voor de positieve aspecten van de Angelsaksische beeldvorming zorgden. Het beeld 

van het gewone volk werd in de Britse pers algemeen positief voorgesteld, terwijl dit in de 

Amerikaanse pers tot de derde focusperiode eerder een negatiever beeld was. De derde  
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focusperiode kende ook een significant verschil in aandacht tussen de Britse en Amerikaanse media. 

Deze laatste berichtten uitgebreid over het interne conflict, terwijl er in de Britse pers amper werd 

ingegaan op het onderwerp.  

Tijdens de tussenperiode evolueerde de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische pers in 

positieve zin, door de vredevolle ontwikkeling en civilisatie van het land naar westerse maatstaven, 

die haar in westerse ogen tot een “Power”  maakten.  

Het gegroeide internationale prestige van Japan kwam goed tot uiting in de bronnen van de vierde 

focusperiode. De Angelsaksische media liet zich positief uit over Japan, hoewel er in de Britse media 

een opvallende paternalistische ondertoon in het taalgebruik te bespeuren is. Zelfs The London Times, 

die de opinie van de Britse overheid volgde over de Sino-Japanse oorlog en dus aanvankelijk sterk 

negatief stond ten opzichte van Japan, bleef naar Japan verwijzen als een “Power”. The Economist en 

The New York Times stelden zich pro-Japans op in deze periode, een houding die naar het einde van 

1894 toe ook door The London Times werd aangenomen. Zelfs de bloederige inname van Port Arthur 

en de daarmee gepaarde wreedheden door Japanse troepen konden de positieve beeldvorming van 

Japan in de Angelsaksische media amper negatief beïnvloeden. Het feit werd met veel ongeloof 

onthaald en later, wanneer bleek dat er een kern van waarheid in schuilde, eenvoudigweg 

gerelativeerd. De beperkte aandacht van de Britse pers voor dit feit, in vergelijking met de 

Amerikaanse schrijfwoede omtrent Port Arthur, is opvallend. Wanneer de Triple Intervention plaats 

vond, hield de Angelsaksische wereld zich afzijdig. De concessies die Japan gedwongen was te maken 

zorgden wel voor lofbetuigingen aan haar adres.  

De positieve beeldvorming van Japan in de Angelsaksische media zette zich door in de laatste twee 

focusperiodes. Het belangrijkste element hiervan waren de gezamenlijke belangen die gedeeld 

werden door de VSA, Groot-Brittannië en Japan in het oosten, die zorgden voor Angelsaksische steun 

voor een Japans mandaat van de grootmachten om in hun naam in te grijpen in China. De 

prominente rol van Japan in de westerse coalitie tegen de Boxeropstand, en haar verwezenlijkingen 

op het terrein, werden positief in de verf gezet. Opvallend zijn de reacties van enkele lezers die zich 

tegen Japan kantten. In de Amerikaanse media speelden religieuze redenen hierin een hoofdrol. In 

de Britse media was het vooral de twijfel rond de grondigheid van de nieuwe Japanse beschaving en 

angst voor de toekomstige concurrentie van het land in het oosten. Japan werd echter wel door 

andere lezersbrieven verdedigd in deze kwesties. De religieus gemotiveerde anti-Japanse kritiek 

kwam ook in de laatste focusperiode voor in de Amerikaanse pers, hoewel die op het einde van deze 

focusperiode  in een positieve religieuze legitimatie van de Japanse overwinning op Rusland 

resulteerde.  

De Russo-Japanse oorlog zorgde voor een einde aan de twijfel of Japan wel gelijkwaardig was aan 

westerse mogendheden, die vooral in de Amerikaanse pers nog bestond. Zowel het Japanse volk, de 
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natie als het leger werden tijdens de laatste focusperiode sterk positief afgebeeld in de 

Angelsaksische pers, terwijl Rusland negatief werd voorgesteld, als conservatieve macht. Een 

overwinning van Japan betekende ook een overwinning voor de Angelsaksische wereld, vanwege de 

gedeelde belangen in het oosten. Het negatieve Russische discours over Japan en de constructie van 

het “yellow peril” vonden dan ook weinig gehoor in de Angelsaksische pers. Enkel de economische 

variant van het “yellow peril” kreeg in de VSA, na de oorlog, behoorlijk wat aandacht en aanhang. De 

beperkte verschillen in beeldvorming tussen de Amerikaanse en de Britse pers zijn te verklaren 

doordat Japan de bondgenoot was van Groot-Brittannië, waardoor de Britse pers geneigd was zich 

meer achter de Japanse zaak te scharen, ook bij de discussie rond de neutraliteitsschendingen van 

beide strijdende partijen. Ook de negatieve appreciatie van de diplomatieke overwinning van de 

Russische onderhandelaar, die Japan dwong grote concessies te maken die algemeen positief werden 

onthaald, kan hierin geplaatst worden. In de Amerikaanse media had men echter wel bewondering 

voor de verwezenlijking van de Russische onderhandelaar. 

Globaal beschouwd is de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische pers tijdens de periode 1850-

1905 dus relatief uniform. De nationale verschillen zijn meestal miniem en worden overschaduwd 

door de grote convergentie van de Angelsaksische beeldvorming. Enkel het grote verschil in aandacht 

tijdens de derde focusperiode tussen Britse en Amerikaanse kranten vormt een opmerkelijk verschil. 

De specifieke houding van The London Times, hoewel opvallend, situeert zich echter niet langs de 

nationale breuklijn van de beeldvorming in de Angelsaksische pers, en duid eerder op een breuklijn in 

de Britse perceptievorming van Japan.  

Gekoppeld aan de voorgaande vraag volgde een onderzoek van de uniformiteit van het 

Angelsaksische beeld in de kranten zelf, om te bekijken of er ruimte was voor verschillende of zelfs 

tegenstrijdige beelden binnen de Angelsaksische pers. Het bleek dat er in de Angelsaksische pers wel 

degelijk ruimte bestond voor verschillende en tegenstrijdige meningen, uiteraard tussen 

verschillende kranten, maar ook binnen kranten zelf. Kranten weken niet af van het redactiebeleid in 

haar artikels, waardoor journalisten een uiterst beperkte vrijheid hadden in hun artikels om een 

ander standpunt dan dat van de redactie naar voor te brengen. De publicatie van lezersbrieven die 

tegenstrijdige meningen bevatten werd echter niet gehinderd, en deze brieven werden onversneden 

gepubliceerd in de Angelsaksische kranten. De Angelsaksische kranten waren niet ideologisch 

neutraal of objectief in hun berichtgeving, maar stonden wel open voor de publicatie van afwijkende 

meningen in lezersbrieven. Dit ontaarde soms in polemieken tussen lezers. Het ging hierbij niet 

alleen om minderheidsopinies, maar ook om populaire standpunten, die Angelsaksische kranten in 

sommige gevallen niet volgden.  
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Als laatste heb ik dan de invloed van de gebeurtenissen die zich tijdens mijn focusperiodes 

afspeelden op de evolutie van de beeldvorming van Japan in de Angelsaksische pers onderzocht. Het 

bleek dat de invloed van de momenten van intense interactie tussen het westen en Japan tijdens de 

eerste drie focusperiodes eerder beperkt bleef tot het nuanceren van het rudimentaire beeld dat 

men in de Angelsaksische wereld had van Japan, dankzij de extra aandacht die er tijdens die 

focusperiodes aan Japan werd geschonken. Het westerse superioriteitsgevoel bleef onveranderd 

aanwezig doorheen de periode 1850-1868, en dit uitte zich in een consequente negatieve valorisatie 

van unieke Japanse elementen, zoals bijvoorbeeld bepaalde morele en ethische concepten. Er is in 

verschillende artikels sprake van exotisme – vooral wanneer men het over de morele en ethische 

code van Japan had –, waarin men Japan reduceerde tot alle elementen die haar compleet anders of 

vreemd deden lijken in westerse ogen.  

Hierop volgt de tussenperiode, waarin Japan in sneltempo een breed spectrum aan westerse ideeën, 

technieken en concepten implementeerde. Dit “verwesteringsproces” zorgde voor de afbouw van 

het westerse superioriteitscomplex ten opzichte van het land, en verzekerde dat Japan als een 

beschaafde, moderne natie werd gepercipieerd in de Angelsaksische pers, bij de aanvang van de 

vierde focusperiode.  

Tijdens de vierde focusperiode werd de basis gelegd voor de laatste elementen die in de weg 

stonden van de Japanse internationale egalisatie. De Sino-Japanse oorlog maakte duidelijk dat de 

verwestering van Japan met succes was gebeurd, en bezorgde Japan de status van “new Power” in de 

Angelsaksische pers. Tevens ontstond hierdoor ook een schrikreactie tegen de nieuwe Japanse macht, 

die in deze periode echter nog marginaal was, maar later veel sterker zou terugkeren tijdens de 

zesde focusperiode.  

Tijdens de vijfde focusperiode kon Japan op verdere prestigewinsten rekenen, terwijl de relatie met 

de Angelsaksische wereld op een positieve manier verder werd ontwikkeld. In de Britse pers werd 

Japan meestal weergegeven als een gelijkwaardige natie naar het einde van deze focusperiode toe, 

maar nog niet in de Amerikaanse pers, waar nog steeds twijfels werden geuit over de capaciteiten 

van Japan om op zichzelf tegen een westerse grootmacht op te boksen. Tegelijkertijd bestonden er 

ook op religie gebaseerde anti-Japanse sentimenten – die een minderheid vertegenwoordigden –, 

die door middel van lezersbrieven in de Angelsaksische pers geuit werden. 

De Russo-Japanse oorlog die zich tijdens de laatste focusperiode afspeelde vormde het sluitstuk van 

de internationale egalisatie van Japan, althans in de Angelsaksische pers. Hoewel de Britse pers reeds 

in de vorige focusperiode Japan als gelijke beschouwde, was dit in de Amerikaanse pers nog niet het 

geval. De Japanse eindoverwinning leverde het onmiskenbare bewijs van haar internationale 

gelijkheid met andere westerse naties. Het westerse superioriteitsidee ten opzichte van Japan werd 

dus definitief verlaten, aangezien het niet langer gefundeerd werd door pseudofeiten. Opvallend is 
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wel de blijvende aanwezigheid van een paternalistische ondertoon in de Britse pers, die in de 

Amerikaanse pers niet te bespeuren is. Mogelijk weerhield de eigen korte nationale geschiedenis van 

de VSA hen om zich zo op te stellen ten opzichte van een nieuwe wereldmacht. Ook de valorisatie 

van de Japanse ethische en morele code werd beïnvloed door de Russo-Japanse oorlog. Sommigen 

gingen zelfs op zoek naar de oorzaken van het Japanse succes in de unieke waarden van het land, en 

opperden dat er misschien kon geleerd worden van het Japanse voorbeeld. De tweeledige negatieve 

reactie op het Japanse succes van het afgelopen decennium werd eveneens sterk beïnvloed. Ten 

eerste kende het door de Russen gelanceerde idee van het “yellow peril”  - dat inspeelde op de 

eerder vermeldde angstreflex op de nieuwe Japanse macht – een grote verspreiding in het westen, 

ook binnen de Angelsaksische wereld. Na de Japanse overwinning op Rusland manifesteerde het 

concept zich in twee vormen. Een eerste, extreme vorm die stelde dat Japan een Aziatisch rijk 

wenste te creëren dat zich tegen de westerse, blanke wereld zou keren, die consequent werd 

afgedaan als fictie. En een tweede vorm, die stelde dat Japan een sterke concurrent in het oosten 

zou vormen voor het westen en door de economische macht die zij verworven had het westen zou 

wegconcurreren en een sterke invloed op Azië zou uitoefenen. Ten tweede wijzigden de religieus 

gemotiveerde anti-Japanse sentimenten in een idee dat Japan christelijker zou zijn dan Rusland, wat 

haar overwinning vanuit religieus standpunt legitimeerde. De nieuwe beschaving van Japan was 

immers grotendeels te danken aan de christelijke leer, hoewel het land nog veel te leren had.  

De evolutie van de Angelsaksische beeldvorming van Japan werd dus in grote mate beïnvloed en 

soms bepaald door de geopolitieke gebeurtenissen uit de focusperiodes. Er bestaat een directe 

correlatie tussen de kwantiteit aan aandacht, in de vorm van meer verslaggeving, en de invloed van 

de gebeurtenissen uit de focusperiodes op de Angelsaksische beeldvorming. De twee meest 

uitgesproken grafische piekmomenten, de vierde en zesde focusperiodes, hebben de grootste 

invloed op de evolutie van het Angelsaksische beeld van Japan. Zowel de appreciatie van de 

verwestering van Japan in de Angelsaksische wereld, als de valorisatie van de Japanse ethische en 

morele code, als het superioriteitscomplex van het westen ten opzichte van Japan zijn onderhevig 

aan de invloed van de gebeurtenissen uit de focusperiodes. De Sino-Japanse oorlog, de Boxeropstand 

en de Russo-Japanse  oorlog dienen allen als bewijzen van de grondigheid en effectiviteit van de 

verwestering van Japan, die de bewondering voor de snelle transformatie naar een moderne 

natiestaat alleen maar doen toenemen. De Japanse eindoverwinning in de Russo-Japanse oorlog 

zorgde voor een kantelmoment in de valorisatie van de Japanse ethische en morele code, waarbij 

men zelfs unieke elementen als oorzaken van het succes van Japan gaat beschouwen, en betekende 

het sluitstuk voor de Japanse internationale egalisatie. Het is ironisch dat de belangrijkste bewijzen 

van de beschaving en ontwikkeling van Japan voor de zogenaamd superieure westerse naties – die 
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tot de toekenning en erkenning van Japan als gelijkwaardige grootmacht leidden – diegene waren die 

tot tweemaal toe op uiterst “beschaafde” wijze met dood en verderf werden afgekocht op het 

slagveld.  
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3.3.3 Gegevensreeksen grafieken 

Jaar The Economist The New York Times The London Times Gemiddeld Aantal Zoekresultaten 

1850 1 

 

57 19 

1851 2 9 63 25 

1852 6 150 122 93 

1853 4 135 131 90 

1854 10 147 141 99 

1855 3 115 75 64 

1856 5 64 149 73 

1857 2 50 150 67 

1858 9 104 138 84 

1859 26 96 357 160 

1860 59 306 517 294 

1861 53 148 413 205 

1862 50 102 424 192 

1863 141 197 539 292 

1864 245 150 518 304 

1865 227 118 567 304 

1866 196 147 699 347 

1867 143 274 627 348 

1868 170 278 586 345 

1869 208 202 589 333 

1870 254 230 839 441 

1871 245 235 755 412 

1872 205 264 853 441 

1873 194 239 751 395 

1874 276 337 589 401 

1875 270 215 843 443 

1876 233 213 769 405 

1877 213 196 965 458 

1878 232 209 805 415 

1879 243 208 752 401 

1880 236 246 960 481 

1881 239 299 1011 516 

1882 249 300 943 497 

1883 280 222 1029 510 

1884 260 216 866 447 

1885 228 302 1187 572 

1886 221 286 1019 509 

1887 219 261 1114 531 

1888 267 269 1145 560 

1889 240 339 1098 559 

1890 220 282 1239 580 

1891 228 438 1320 662 

1892 230 369 1337 645 

1893 227 403 960 530 
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1894 249 755 1689 898 

1895 288 1106 1738 1044 

1896 242 616 1244 701 

1897 221 821 1440 827 

1898 256 855 1495 869 

1899 224 603 1322 716 

1900 197 1019 1493 903 

1901 204 720 1339 754 

1902 212 673 1505 797 

1903 242 971 1458 890 

1904 326 2559 2474 1786 

1905 373 2208 2628 1736 

1906 282 899 1865 1015 

1907 292 1285 2294 1290 

1908 

 

1077 2089 1055 

1909 

 

851 1995 949 

1910 

 

822 2430 1084 
Tabel 1 : Aantal zoekresultaten voor het trefwoord “Japan”, per krant, per jaar in absolute aantallen 

weergegeven. 


