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Paragraaf 1 

Zheng He 

Paragraaf 1.1 Wie was Zheng He? 

Zheng He was een ontdekkingsreiziger die vanuit China de wereld ging verkennen. De 

oorspronkelijke naam van Zheng He was Ma Sanbao en later Ma He. In dit document zullen 

wij de naam Zheng He gebruiken. Zheng He heeft net als andere ontdekkingsreizigers, zoals 

Zhang Qian, vanuit China de wereld verkend.  

Paragraaf 1.2 Wanneer leefde Zheng He? 

Zheng He is geboren in 1371 en overleden in 1435, hij werd 64 jaar.  Zheng He leefde in de 

tijd dat Zhu Yuanzhang keizer was in China, deze man was keizer van 1328-1398. In 

Nederland was dit ten tijde van de Hanzesteden, net nadat de Ridderzaal is gebouwd en net 

voordat Erasmus een bekendheid werd in ons land. 

Paragraaf 2 

De zeeman en ontdekker Zheng He 

Paragraaf 2.1 De vloot 

Zheng He was een bekend zeeman in China, hij hield van ontdekkingen doen en verre reizen 

maken. De eerst reis die Zheng He maakte was van juni 1405 tot september 1407. Op deze 

reis ging hij met 62 grote en 225 kleine schepen op reis. Het grootste schip was ongeveer 

130 meter lang. In totaal gingen er 27.800 mensen mee op deze vloot. Dit is immens groot. 

Ter vergelijking, de vloot van Zheng He was, qua afmeting, vergelijkbaar met de Spaanse 

Armada, een oorlogsvloot uit 1588 met 130 grote schepen waarmee Spanje zo ongeveer 

failliet ging.  

Paragraaf 2.2 Doel van de reizen 

Het doel van deze ontdekkingsreizen was vooral om buitenlandse relaties te leggen zodat er 

handel gedreven kon worden. Dit leek ook erg aan te slaan. Er kwamen geschenken terug 

van mensen die Zheng He had bezocht, er werden ambassadeurs naar China gestuurd om te 

onderhandelen en de relaties warm te houden (Shan-Hwei & Nienhuys, 2006).  

Zheng He was een heel bijzondere ontdekkingsreiziger buiten China. Hij had namelijk een 

soort machtspositie verworven. Overal waar hij kwam waren de mensen onderdanig aan 

hem. Hij was een soort opperheer geworden van China. In andere landen zagen de mensen 

Zheng He ook als opperheer, en hadden ze gezag. Je wist gewoon, als Zheng He kwam hoef 

je niets verkeerds te zeggen over Chinezen, want je wordt zo opgepakt en meegenomen 

naar China, dat is namelijk gebeurd in Suriname. In verschillende landen staan nog 

herdenkingsmonumenten aan Zheng He, zoals in Thailand en Maleisië. 
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Paragraaf 2.3 De wereldkaart 

De Chinezen hadden zeer goede technieken en veel kennis van schepen. Zo was er al een 

wereldkaart in China, terwijl die in 1662 pas in de rest van de wereld uitgevonden werd. 

Deze wereldkaart heeft Zheng He tijdens zijn reizen aangevuld. Zo heeft Zheng He daar 

tussen 1421 en 1423 IJsland bij op gezet en andere stukken van de wereld. Gek genoeg heeft 

Zheng He Europa er niet nauwkeurig op gezet, terwijl hij al bij IJsland was.  
 

Paragraaf 2.4 Kritiek 

Zheng He heeft dus veel goede dingen voor China gedaan. Zheng He heeft gezorgd voor 

veel handelscontacten en nieuwe invloeden in China. Echter vanuit China was er veel kritiek 

op de reizen die Zheng He maakte. De handelsreizen kostten namelijk erg veel geld en er 

was veel kritiek op wat er allemaal niet goed ging. (Shan-Hwei & Nienhuys, 2006).  
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