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Deze editie van EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE MENSHEID is een proefversie en is niet
bedoeld voor verspreiding door recensenten. De auteurs verzamelen en overwegen graag suggesties voor
het boek van de focusgroepdocenten en de leerlingen die momenteel aan het werk zijn in de 12 landen
die deel uitmaken van het project Get Up and Goals.

De tekst werd geproduceerd in het kader van het Europese project Get up and goals, Global education
time: a international network of learning and active schools for Sustainable Development Goals.
Het project heeft als doel de implementatie te ondersteunen van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die
zijn vastgelegd in de VN-agenda 2030 op scholen in 12 Europese landen. Het wordt gecoördineerd door de
NGO CISP * (Rome, Italië) en wordt gefinancierd door de Europese Unie.

* Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP) - International Committee for the
Development of Peoples is een niet-gouvernementele organisatie (NGO), opgericht in 1983 met het
hoofdkantoor in Rome, Italië. CISP heeft door samenwerking met vele lokale actoren, zowel overheids- als
particuliere, humanitaire hulp-, rehabilitatie- en ontwikkelingsprojecten geïmplementeerd in meer dan 30
landen in Afrika, Latijns-Amerika, het Midden-Oosten, Azië en Oost-Europa. In Italië en de lidstaten van de
Europese Unie bevordert CISP initiatieven gericht op mondiaal burgerschapsonderwijs; het vecht tegen
educatieve armoede, voor sociale integratie en een versterking van de rol van diaspora in de ontwikkeling
van hun land
(Www.developmentofpeoples.org)
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VOORWOORD:
DE LANGE GESCHIEDENIS
VAN EEN MONDIALE TEKST
“The education of the future should teach an ethics
of planetary understanding”.
Edgar Morin, Seven complex lessons in education for the future

Dit

handboek is voortgekomen uit het harde werk van veel
verschillende mensen over de hele wereld. Er zijn verschillende redenen
waarom we de geschiedenis van de mensheid als een mondiaal verhaal
verteld hebben. Wetenschappers, docenten, onderwijsexperts,
culturele organisaties en denkers van over de hele wereld kwamen
samen om de belangrijkste ontwikkelingen in de wereldgeschiedenis te
bespreken, met hulp van NGOs (niet-gouvernementele organisaties) en
verschillende Europese partners die werkten aan onderwijsprojecten
over mondiaalburgerschap. In samenwerking met deze partijenontstond
de wens om de heldere feiten die voortkwamen uit wetenschappelijk
onderzoek te combineren met een verhaallijn over de verbondenheid
van de hele mensheid. Uit deze vruchtbare grond groeide ons project:
“Get up and goals! Global Education Time: an international network of
learning and active schools for SDGs,” met subsidie van de Europese
Commissie en ondersteuning van CISP (Comitato Internazionale
per lo Sviluppo dei Popoli) , een NGO met hun hoofdkantoor in
Rome, Italië. Dat maakte ook dit handboek mogelijk. Dankzij die
steun konden we dit project ook testen in middelbare scholen in 12
Europese landen (Oostenrijk, Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, Ierland,
Italië, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Spanje en het Verenigd
Koninkrijk) met dezelfde lesmaterialen en cartografische middelen.
Dit handboek is een hulpmiddel binnen een breder programma waarin
de methodes en principes van onderwijs over mondiaal burgerschap
gecombineerd worden met de duurzame ontwikkelingsdoelen van
de V.N. zodat deze onderwerpen opgenomen kunnen worden in
het curriculum. Het Get up and goals! project concentreert zich op
de duurzame ontwikkelingsdoelen die te maken hebben met goed
onderwijs voor iedereen (doel 4.7) en met de grote problemen rond
gender en internationale ongelijkheid, klimaatverandering en mondiale
migratie. Het doel van het lesmateriaal dat hieruit voortkomt is om
ethnocentrisme te vermijden en leerlingen in staat te stellen specifieke
kwesties in een bredere mondiale context te plaatsen.
Hoe kan dit handboek het best gebruikt worden?
De 12 Europese landen hebben verschillende scholen en culturen.
Deze verschillen vormden de basis voor dit handboek: het doel was
om een flexibel hulpmiddel te maken dat docenten aan hun situatie
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kunnen aanpassen. Het was gebaseerd op het idee dat Edgar Morin
ook al uitdrukte in het boek Seven Complex Lessons in Education for
the Future: het onderwijs van de toekomst moet begrip creëren voor
de hele planeet.
Dit handboek is flexibel genoeg om gebruikt te worden als het
lesboek voor geschiedenis of als een hulpmiddel: grote delen van
de tekst kunnen een ander lesboek aanvullen bij het bespreken van
veel verschillende geschiedkundige kwesties. Dit zijn kwesties als
de rol van klimaatverandering in grote historische veranderingen, de
opkomst van internationale ongelijkheid of de rol van vrouwen door
de geschiedenis en in verschillende sociale systemen. Het boek is
ingedeeld op een manier die docenten in staat stelt het educatieve
deel te scheiden van het historische verhaal (de grote kolom aan de
rechterkant van elke pagina) . Docenten kunnen het educatieve deel
gebruiken om hun lessen voor te bereiden, terwijl het verhaal bedoeld
is voor de leerlingen; het bevat afbeeldingen, landkaarten en ideeën
voor projecten over bepaalde onderwerpen die in de les of thuis
uitgevoerd kunnen worden. De kaarten en infographics kunnen los van
de tekst gebruikt worden of op een scherm geprojecteerd worden om
de informatie in de lessen te verduidelijken.
Hoe dit handboek of de losse onderdelen ook gebruikt worden, het is
belangrijk te onthouden dat het ontwikkeld is om verdieping te bieden
op het gebied van geschiedkundige en vakoverstijgende vaardigheden
die belangrijk zijn om onze mondiale maatschappij te begrijpen en erin te
kunnen functioneren. Het gaat hier om competenties als het begrijpen
van de wisselwerking tussen tijd en afstand op verschillende schalen,
de verbinding tussen het verleden en het heden en de niet-lineaire
ontwikkeling van de geschiedenis. Lezers worden geconfronteerd met
nieuwe en verschillende standpunten. Deze vaardigheden worden
verder omschreven in de introductie van de onderwijsactiviteiten.
Iedere docent die dit boek gebruikt, wordt aangemoedigd om deze
vaardigheden op te nemen in hun einddoelen bij het opstellen van
hun lesplannen. Deze introductie geeft hopelijk weer dat dit lesboek
een van de belangrijkste hulpbronnen is van dit educatieve project,
dat onderwijsmethoden en lesmateriaal wil innoveren. Dit boek is
geschikt voor een mondiale en open samenleving die aandacht heeft
voor de rechten van alle mensen en levende wezens. We vertrouwen
erop dat dit geschiedenisboek een waardevolle toevoeging en bron
van inspiratie is voor alle docenten die de uitdaging aan willen gaan om
nieuwe lesmethodes te verkennen, zodat hun leerlingen meer leren
over de complexiteit van de wereld.
We hopen dat je dit boek met plezier zult lezen!

Giordana Francia en Massimiliano Lepratti - CISP
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INTROCTIE
OP HET BOEK
There is no planet B

Stel je voor dat dit de eerste geschiedenisles van het jaar is. Je denkt

waarschijnlijk nog aan je vakantie, de leuke dingen die je gedaan hebt en
de tijd die je verspild hebt. Misschien ben je veel buiten geweest, heb je
stripboeken en tijdschriften gelezen, met je familie en vrienden gekletst,
naar het strand of een meer geweest, boeken gelezen of gesport.
Misschien ben je een van de velen die de zomervakantie met hun ouders
hebben doorgebracht. Je hebt jezelf misschien afgevraagd “Waarom
kan het leven niet altijd zo zijn? Waarom kunnen mijn ouders niet altijd
zoveel tijd met mij doorbrengen? Gewoon ontspannen, spelen, lezen of
dansen? We hebben maar één leven op deze wereld, dus waarom zijn
we de meeste tijd alleen maar aan het werk?” Deze vragen zijn moeilijk
te beantwoorden. 150 jaar geleden waren er nog maar weinig scholen en
er zijn nu nog steeds kinderen die niet naar school kunnen. De meeste
mensen moeten de hele dag werken of hebben het heel zwaar omdat
ze geen baan en geen inkomen hebben. Zij kunnen niet een keer per jaar
vakantie nemen. Sommige dingen die jij normaal vindt, zoals naar school
gaan, of het hele jaar doorwerken met af en toe een vakantie, zijn niet
overal en voor iedereen normaal. Vroeger in onze geschiedenis was het
ook anders. Altijd werken is niet normaal, want we hebben maar één
leven om van deze wereld te genieten. De wereld waarin we nu leven is
voortgekomen uit alles dat mensen over de afgelopen tienduizenden jaren
gedaan hebben, zowel grote en belangrijke dingen als kleine en alledaagse
dingen. Deze handelingen hebben het verhaal van onze geschiedenis
vormgegeven. Dit boek wil een aantal van die processen beter uitleggen.
In dit boek staat een verhaal, of eigenlijk een aantal verhalen. Het eerste
verhaal gaat over het ontstaan van dit boek zelf.
Het boek dat je nu leest is het resultaat van een lang proces van nadenken,
produceren, organiseren, netwerken, en nog veel meer handelingen van de
mensen die dit opmerkelijke project tot leven wilden wekken. Dit boek
gaat over jouw geschiedenis, onze geschiedenis. Het staat niet vol met de
namen van koningen, datums en gebeurtenissen die je waarschijnlijk over
een paar maanden alweer vergeten bent. Dit is niet de geschiedenis van
jouw land, want landen zijn een hele nieuwe politieke ontwikkeling. De
geschiedenis van één land geeft geen duidelijk beeld van de geschiedenis
van de mensheid op deze planeet. Dit boek vertelt een ander verhaal; een
verhaal over de planeet waarop je geboren bent en leeft. Het is een verhaal
over de Aarde en de mensen die hier geleefd hebben. Het gaat vooral
over de fascinerende en vaak ingewikkelde verhouding tussen mensen.
Dit boek is geschreven door twee mensen met een specifieke blik op de
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geschiedenis en wat ons verhaal betekent. Het is één van de vele mogelijke
perspectieven en we willen graag dat je het hoort. Als je het uitgangspunt
van één auteur goed begrijpt, wordt het makkelijker om er kritisch naar
te kijken en je eigen blik op de geschiedenis te ontwikkelen. Kennis is niet
individueel; het komt altijd voort uit samenwerking. We hopen dat jouw
klas het leuk gaat vinden om met dit boek te werken. Je kan het zien als
het logboek van een lang, gezamenlijk avontuur door dit schooljaar. Vraag
jezelf eerst af wat geschiedenis voor jou betekent en wat je hoopt te
leren van een boek over de geschiedenis van de mensheid.
1. Waarom geschiedenis?
Geschiedenis is meer dan een lijstje gebeurtenissen uit een bepaalde
plaats en tijd. Dit is geen verzameling oude feiten uit het verleden. Dit is
geen verhaal over keizers en koningen, hun dood, hun afstammelingen en
hun regeringstijd. Dit is geen tijdsbalk met een hoop datums. Geschiedenis
heeft meer betekenis voor ons. De geschiedenis is een verhaal over ons
verleden als mensen die een leven voor zichzelf hebben opgebouwd
op Aarde. Het is een blik op de transformatie van een mensenleven, van
de eerste sporen die we hebben teruggevonden tot verhalen over een
mogelijke toekomst. De geschiedenis is waargebeurd: het is een verhaal
over echte gebeurtenissen. Toch komt er een hoop inbeeldingsvermogen
bij kijken: we stellen ons voor wat er misschien gebeurd is. De geschiedenis
is een avontuurlijke reis door een onbekend gebied dat vaak ver weg is en
waar we niet alles van weten. De geschiedenis is ook een verhaal over het
heden en hoe we hier terecht gekomen zijn. Nadenken over ons verleden
helpt ons keuzes maken voor de toekomst en de wereld te veranderen.
Wij zien de geschiedenis als een kompas. Om over de oceaan van tijd te
varen, hebben we een kompas nodig om de route uit te stippelen van
ons planeetschip, dat bemand wordt door de 100 miljard mensen die
in het verleden op onze planeet geleefd hebben. Mensen geven vorm
aan hun eigen geschiedenis, maar worden hierin beïnvloed door de
omstandigheden die in het verleden gecreëerd zijn. Heeft ieder mens
evenveel invloed op de geschiedenis? Denken we dat iedereen dezelfde
kansen had om te beslissen hoe ze hun leven wilden leiden? Natuurlijk niet.
Meestal bepaalt een klein deel van de mensheid hoe de samenleving er
voor iedereen uitziet. Wij vinden dat het zo niet hoort; dit is niet natuurlijk
of vanzelfsprekend. Dit boek beschrijft het verhaal van de ongelijkheid
tussen de heersers en de mensen die beheersd werden. Het gaat vaak
over de beslissingen van een kleine groep mensen die geleid hebben tot
de wereld zoals we die nu kennen. We vertellen ook de verhalen van
de meerderheid van de mensheid, die de wereld veranderde door deze
overheersing te accepteren, weigeren, of zich ertegen te verzetten. Al
deze acties en reacties maken onderdeel uit van onze geschiedenis en
de processen die de wereld veranderd hebben. Eeuwen of millennia later
vertellen of reconstrueren we die verhalen nog steeds.
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2. Waarom praten we over de geschiedenis van de mensheid?
Het klinkt misschien raar om een Italiaan een mens uit Zuid-Europa te
noemen of een Chinees een mens uit Azië. We zijn er zo aan gewend om
ons te identificeren met onze nationaliteit dat we vergeten dat dit een
sociale constructie is – een hele recente. Maar als we dit doen, vergeten
we ook wat iedereen op Aarde met elkaar gemeen heeft. De mensheid
vertelt haar levensverhaal en dat verhaal heeft een lang verleden. Mensen
hebben zich bijvoorbeeld vanaf het begin al over de wereld verplaatst. Ze
migreerden ongeveer 70.000 jaar geleden vanuit Afrika en verspreidden
zich over de hele wereld. Voordat mensen zich met een groep begonnen
te identificeren (familie, etniciteit, nationaliteit, ras, etc.) hadden ze
allemaal iets gemeen: we stammen allemaal af van deze Afrikaanse
migranten. Homosapiens is een mobiele diersoort; dat is altijd zo geweest
en zal altijd zo blijven. Het doel van dit boek is ook om uit te leggen
hoe de mensheid, als één enkele soort, samen vorm heeft gegeven aan
verschillende levenswijzen, economische systemen, culturen, politieke en
sociale formaties, ideëen, geloven en wereldbeelden. Door deze systemen
konden mensen zich groeperen in organisaties en op basis van gedeelde
idealen, maar werd het ook steeds duidelijker dat mensen verschillend
waren. Deze verschillen groeiden in de loop van de tijd; ze werden door
mensen zelf gecreëerd. Je kan je afvragen wat termen als politiek, cultuur
en identiteit betekenen. We gebruiken deze woorden regelmatig, maar in
andere tijden en op andere plaatsen hadden ze weinig of een hele andere
betekenis. Verschillende volken hadden andere ideëen over de manier
waarop hun leven, goederen en samenleving geproduceerd worden
(economie) ; de manier waarop volken zich organiseren en beslissingen
maken (politiek) ; de manier waarop individuen of groepen zichzelf
zien en presenteren (identiteit) en de manier waarop ze hun kennis
verkrijgen en delen (cultuur). Naast deze verschillen, die je met je klas zal
bespreken tijdens de geschiedenislessen, hebben we het ook over onze
overeenkomsten en de verantwoordelijkheden die een mens heeft voor
de planeet. In dit boek gaan we ervan uit dat mensen elkaar nodig hebben
om te kunnen overleven en accepteren we dat we ook maar mensen
zijn. We zijn allemaal mensen, ondanks onze verschillen en de sociale en
culturele constructie van verschillende “volken”. Ieder onderscheid en
verschil komt voort uit historische processen die ook voor ongelijkheid
gezorgd hebben. Daarom besteden we extra aandacht aan de historische
momenten waarop een groep mensen zich op een specifieke manier
identificeren, bijvoorbeeld als Argentijn, als vrouw of als persoon van
kleur. Hierdoor krijgen lezers een beeld van de manier waarop mensen
zich van elkaar onderscheiden; dit is niet altijd natuurlijk of nodig.
3. Waarom praten we over de geschiedenis van de mensheid en de rest
van de natuur?
De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis van de natuur. Mensen
zijn altijd al een onderdeel van de natuur geweest. De natuur is niet vanzelf

10
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN TOT EEN
KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

Introductie op het boek

ontstaan; vanaf het eerste moment hebben mensen de natuur bewust
gemanipuleerd. Het idee van ongerepte en pure natuur bestaat niet echt.
Mensen hebben de natuur altijd vormgegeven, aangepast, beheersd en
vernietigd. Menselijk handelen veranderde de natuur langzaam maar
zeker. Mensen produceerden leven en meer natuur; ze baarden kinderen,
irrigeerden grasland en maakten kleding. Dit is een interactie tussen
mensen en hun omgeving, waardoor de natuur verandert. Tegelijkertijd
heeft interactie met de natuur ook het menselijk lichaam en brein
veranderd. We kunnen de geschiedenis van de mensheid alleen begrijpen
als we naar deze verhouding kijken. Wij zijn het gevolg van een complexe
en grotendeels onbekende verandering in het systeem dat wij de Aarde
noemen. Door de eeuwen heen maakten mensen steeds meer onderscheid
tussen onszelf en andere levende wezens. Tegelijkertijd kregen mensen
steeds meer macht en controle over het andere leven op de planeet. Een
dier of plant kan geen samenleving, brug, of spaceshuttle bouwen. Dit
machtsverschil geeft mensen echter niet het recht om de natuur, planten
en dieren onbeperkt uit te buiten. Het tegenovergestelde is juist waar:
dit verschil in macht betekent dat mensen verantwoordelijk zijn voor dit
leven. We moeten inzien welke gevolgen onze handelingen hebben voor
onze planeet en al het leven op Aarde. Mensen zijn onderdeel van de
natuur, maar zijn er ook verantwoordelijk voor. Door de veranderende
verhouding tussen groepen mensen en tussen mens en natuur ontstonden
er steeds meer plekken waar verschillende groepen tegen elkaar
opbotsten. Hierdoor ontstonden grenzen tussen verschillende ruimtes
en verschillende groepen levende wezens. Deze grenzen ontstonden
op plekken waar verschillende ecologische en sociale systemen contact
maakten. De grenzen verdwijnen weer als er meer afstand ontstaat of als
het ene systeem het andere overneemt. Grenzen ontstaan, veranderen
en verdwijnen. Ze spelen een belangrijke rol in sociale veranderingen bij
mensen; ze zijn zowel een verbinding als een afbakening. Ze bepalen
wie erbij hoort en wie buitengesloten wordt. Binnen een grens worden
bepaalde regels afgedwongen en ontstaat ruimte voor verzet. Grenzen
bestaan nog steeds. Ze zien er tegenwoordig anders uit, met onze nieuwe
mondiale communicatienetwerken en financiële netwerken, nieuwe
regionale identiteiten, landsgrenzen die migratie voorkomen en grote
gebieden waar armoede heerst. Onze wereld bestaat uit verbindingen
en interacties, integratie, conflicten en verzet, in een grote maar ongelijk
verdeelde ruimte.
4. Waarom vertellen wij de mondiale geschiedenis van de mensheid?
De mondiale geschiedenis is het verhaal van de manier waarop de mens
hun werelden maakt, definieert en organiseert. We noemen werelden
in het meervoud, omdat mensen meerdere werelden gemaakt hebben.
De menselijke wereld is geen object; het is het gevolg van samenwerking
en strijd tussen mensen en andere natuurlijke factoren die we het milieu
noemen. Mensen veranderen de natuur en de natuur verandert mensen.
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Mensen bouwden machines die hun levens veranderden; machines
veranderden het menselijk lichaam en onze sociale organisatie. De mens
heeft veel werelden gemaakt en hervormd, op grote en op kleine schaal.
Dit komt voort uit samenwerking en conflict, connecties en netwerken.
We doen ons best om geen enkele regio, staat, cultuur of continent te
presenteren als beter dan de rest. Geschiedenisboeken gaan vaak over de
verhouding tussen Europa en “de rest van de wereld”. Dit boek neemt juist
geen Eurocentrisch perspectief aan: Europa is niet het middelpunt. Dit
boek ziet de geschiedenis van de mensheid als het gevolg van interacties en
verbindingen op verschillende niveau’s, zonder een bepaald wereldbeeld
de voorkeur te geven, zoals geschiedenisboeken vaak doen. In dit boek
wordt vooral gekeken naar mensen en hun relatie met de planeet, zonder
te concentreren op een specifiek leefgebied. Dit lesboek kijkt naar de
wereldbeelden die door de tijd heen gemaakt en opgelegd werden door
groepen, rijken, staten of bedrijven. Je gaat zien hoe netwerken de wereld
bij elkaar brengt en de verschillende werelddelen met elkaar verbinden.
Door deze netwerken ontstond afhankelijkheid en werden gebieden
onlosmakelijk verbonden. Na 1500 n.Chr. maakte de productiewijze
die we het kapitalisme noemen deze banden veel sterker door nieuwe
hiërarchieën en ongelijkheden op te leggen. Onze wereld werd steeds
mondialer en de planeet werd voor het eerst gezien als één geheel. In dit
lesboek leer je hoe plaatselijke veranderingen invloed hadden op grotere
regionale, intercontinentale en mondiale transformaties. Tegelijkertijd
zal je beter begrijpen hoe sommige politieke formaties de menselijke
wereld beïnvloedden en veranderden. Deze verbindingen en interacties
tussen regio’s ontstonden toen bepaalde landen hun landsgrenzen wilden
verschuiven en andere gebieden koloniseerden. Op deze manier kwamen
verschillende werelden met elkaar in verbinding, zijn er levens veranderd
en verwoest, zijn er mensen uitgebuit door kolonisten en was de wereld
constant in verandering. Als we de mondiale geschiedenis van de
mensheid beschouwen als de geschiedenis van verschillende menselijke
werelden, moeten we goed overwegen op welke schaal we naar de wereld
moeten kijken, en hoe wereldbeelden op verschillende schalen ontstaan.
Deze schalen gaan van klein naar groot, van het menselijk lichaam tot de
hele planeet. Ruimtelijke schalen zijn ook gerelateerd aan de tijd. Sociale
processen ontwikkelen zich niet overal even snel. De geschiedenis bestaat
uit verschillende tijdschalen. We gaan een aantal tijdschalen van dichterbij
bekijken. Het universum bestaat op een schaal van 13 miljard jaar; de
Aarde bestaat op een schaal van 4,5 miljard jaar; zoogdieren bestaan op
een schaal van 70 miljoen jaar; mensachtigen bestaan op een schaal van 4
miljoen jaar; de menselijke geschiedenis bestaat op een schaal van 200.000
jaar; de schaal van agrarische en stedelijke samenlevingen bestaat in een
periode van 5000 jaar; de schaal van de ‘nationale geschiedenis’ is een
paar eeuwen oud; de schaal van een menselijk leven is hooguit honderd
jaar. In dit lesboek wordt maar een periode van 70.000 jaar besproken.
In de inhoudsopgave wordt dit verhaal verdeeld in verschillende schalen.
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2020

Gangbare Jaartelling

5780

Joodse Kalender

Hoe dichterbij het heden we komen, hoe kleiner de tijdsperiode. Weet
jij waarom? Tijd en ruimte zijn afhankelijk van allerlei factoren. Het
hangt af van de manier waarop je de tijd en ruimte beleeft, de schaal
waarmee je ernaar kijkt, en de manier waarop de wereld veranderd is
als gevolg van kolonisatie en andere verbindingen die de afstand tussen
werelddelen kleiner gemaakt hebben. Daarom zijn alle plaatsen – of
werelden – afhankelijk van de manier waarop mensen ernaar kijken en
ermee omgaan.
Om een beter beeld van tijd en ruimte te krijgen, moeten we eerst
kijken naar de manier waarop we tijd uitdrukken. In de originele Engelse
tekst gebruiken we geen BC (Before Christ) en AD (Anno Domino) ,
maar de termen BCE (Before the Common Era) en Common Era (CE)
om zo niet te verwijzen naar een specifieke religie, zodat we dezelfde
kalender voor de hele wereld kunnen gebruiken. Daarmee willen we
benadrukken dat deze termen onderdeel zijn van een Eurocentrisch
perspectief, terwijl we in dit boek de gedeelde geschiedenis van de
hele wereld willen delen.
In Nederland is er geen equivalent voor de termen voor Christus
(v.Chr.) en na Christus (n.Chr.) . Om die reden zullen we deze termen
toch gebruiken.

1441	Hijri Kalender
(Islamitisch)
1399	Jalali Kalender
(Perzisch)
4718

Introductie op het boek

Chinese Kalender

1942	Indiase Kalender
(Hindoe)
2564	Boeddhistische
Kalender

5. Hoe is dit lesboek ingedeeld?
Stel je voor...
Ieder hoofdstuk begint met “Stel je voor...”. Hierdoor krijgen lezers
twee perspectieven: het vogelperspectief, alsof je letterlijk een vogel
bent die over de planeet vliegt, en het perspectief van een mens die
op een specifieke plaats in een specifieke tijd woont. Dit geeft een
breder beeld van de Aarde en de transformaties die onze planeet
heeft doorgemaakt. Hiermee leer je jezelf ook beter verplaatsen in
andere mensen, omdat mensen nu nog steeds in ontzettend veel
verschillende omstandigheden leven.

Een chronologische en thematische aanpak
Dit boek beschrijft de geschiedenis van de mensheid, vanaf het
moment dat homo sapiens uit Afrika vertrokken tot de 21e eeuw.
Boekdeel 1 gaat over de tijd van 70.000 v.Chr. tot 1000 n.Chr.; Boekdeel
2 gaat over 1000 tot 1870 n.Chr.; Boekdeel 3 gaat over de periode van
1870 n.Chr. tot de 21e eeuw. Het eerste boekdeel gaat vooral over
grensuitbreiding en kolonisatie, beginnend bij de landbouwrevolutie
die leidde tot wereldrijken en wereldsteden. Het tweede boekdeel
gaat over nieuwe verbindingen tussen werelddelen en het ontstaan
van het eerste intercontinentale handelssysteem. Het derde boekdeel
gaat over de groeiende invloed van complexe systemen rondom
kolonisatie op onze planeet.
Elk boekdeel is opgedeeld in drie chronologische hoofdstukken. Elk
hoofdstuk begint met een introductie en een beschrijving van de vier
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thema’s waar dit boek om draait. In dit lesboek wordt extra aandacht
besteed aan vergelijkingen, systemen, verbanden en netwerken. We
beschrijven historische transformaties niet als losstaande onderwerpen,
maar verbinden ze rond vier thema’s en kijken naar de verschillende
manieren waarop de wereld veranderd is. De vier thema’s zijn 1) mensen
veranderen de natuur, 2) mensen in beweging, 3) sociale organisatie en
ongelijkheid, and 4) wereldbeelden. Ieder hoofdstuk, behalve het laatste
hoofdstuk van boekdeel 3, is ingedeeld aan de hand van die vier thema’s.
Daarom zullen we dezelfde periode van de geschiedenis vier keer
bekijken, vanuit het perspectief van vier verschillende thema’s, kwesties
en problemen. Bij ieder hoofdstuk hoort ook een tijdlijn. Omdat dit
lesboek niet alle informatie chronologisch presenteert, is deze tijdlijn
niet gewoon een lijstje datums en feiten die je ook al in de tekst gezien
hebt. Deze tijdlijn is alleen een simpel overzicht dat de lezers helpt om
een aantal belangrijke ontwikkelingen van de planeet en de mensheid bij
te houden, zoals klimaatverandering en andere mondiale processen. Er
staan ook een aantal grote politieke en sociale formaties in die mondiale
invloed hadden, zoals wereldrijken en kolonisten. We zullen ieder thema
nu verder toelichten.

Thema één: Mensen veranderen de natuur
Dit thema draait om de gevolgen van menselijk handelen voor de
natuur: hoe de natuur gebruikt, getransformeerd en uitgebuit wordt
en de invloed die dit heeft op mensen en onze geschiedenis. Voordat
grondstoffen gewonnen, gebruikt en geconsumeerd kunnen worden,
moet er ontzettend veel kennis verzameld worden en technologie
uitgevonden worden. Dit is een verhaal over al de manieren waarop
mensen hun samenlevingen opgebouwd, uitgebreid en afgebroken
hebben door het gebruik en de uitputting van natuurlijke grondstoffen.
Mensen hebben de natuur veranderd op allerlei verschillende manieren en
in verschillende werelddelen: de natuur werd uitgebuit, getransformeerd
en vernietigd. Mensen hebben de unieke kwaliteit om dingen uit te
vinden, te vervormen, contact te maken, en te vernietigen. Door de
geschiedenis heen zijn mensen op veel verschillende manieren met de
tijd omgegaan. Als jager-verzamelaars trokken mensen door bossen en
over velden, verzamelden ze voedsel en grondstoffen en jaagden ze
zoveel op bepaalde grote zoogdieren dat ze uitstierven. Het was een
intensieve manier van grondstofwinning. In ieder dorp en wereldrijk
vonden en gebruikten mensen grondstoffen. Met de opkomst van
het kapitalisme ontstond een nieuwe relatie met de natuur. Mensen
bouwden uitgebreide infrastructuren en productiesystemen, waarbij ze
doormiddel van landbouw en mijnbouw grondstoffen wonnen; daarnaast
analyseerden, interpreteerden, categoriseerden, en benoemden ze ieder
element op de planeet. Mensen wisten de natuur in een winstgevend
product te veranderen. Meer dan ooit vernietigden mensen nu elkaar en
de niet-menselijke natuur op ieder niveau: van het menselijk lichaam tot
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de volledige planeet. Menselijk handelen leidde tot klimaatverandering
en steeds meer uitbuiting van kolonies. De natuur werd omgezet
in grondstoffen om de groeiende mondiale economie draaiende te
houden: voedsel, nitraat en olie zijn maar een paar van de spelers op dit
wereldtoneel.

Thema twee: Mensen in beweging
Het tweede thema gaat over de groei en de krimp van bevolkingsgroepen.
In de eerste plaats draait het hier om bevolkingsgroei en de invloed van
geboortebeperking, sterftecijfers en levensverwachting. Deze groei zorgt
ook voor gebrek aan ruimte en is daarom gerelateerd aan mobiliteit.
Migratie is altijd al een onlosmakelijk onderdeel van het menselijk
leven geweest. De geschiedenis van de mensheid is de geschiedenis
van ontelbaar veel migraties. Mensen zijn altijd al mobiel geweest, om
te kunnen leven van wat de natuur te bieden heeft. Je kent vast wel
iemand die ooit gemigreerd is. Migratie betekent dat mensen weggaan
uit de plek waar ze vandaan komen. Deze beweging kan autonoom zijn,
oftewel uit vrije wil, uit nieuwsgierigheid, omdat ze een beter leven met
betere arbeidsomstandigheden of beter voedsel zoeken, maar het kan
ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld vanwege politieke onrust, vervolging,
klimaatverandering of slavernij. Migratie kan tijdelijk, seizoensgebonden
of permanent zijn. Mensen hebben verschillende redenen om te
verhuizen, maar een veel voorkomend aspect van bijna elke migratie is
samenwerking; het is heel zeldzaam en bijna onmogelijk voor iemand om
in hun eentje te migreren zonder hulp, steun of tussenkomst van andere
mensen. Dankzij sporen ontdekt door archeologen weten we dat mensen
al honderdduizenden jaren migreren, vanaf het ontstaan van de eerste
mensachtige. Met dit lesboek zal je de historische context van deze
migraties beter begrijpen. Ondanks bepaalde tegenslagen, zijn mensen
mobiele wezens. Kolonisatie was nog een oorzaak van toenemende
migratie van mensen over grote afstanden. Kolonisatie is het veroveren,
bezitten en beheersen van het grondgebied van andere volken. Deze
volken werden bestempeld als minderwaardig door de kolonisten.
Mensen verplaatsen zich ook om handelsnetwerken op te stellen. Om
goederen uit te wisselen moet je andere mensen kunnen vertrouwen, of
bepaalde gedeelde waarden hebben. Geld kan een intrinsieke materiële
waarde hebben, als een soort werktuig, maar munten hebben vooral een
symbolische waarde. In al deze hoeken zijn verhalen over migratie te
vinden.
Thema drie: Sociale organisatie en ongelijkheid
Dit thema draait om samenlevingen en hoe ze opgebouwd, georganiseerd,
beheerd en bestuurd werden. Dit is de geschiedenis van sociale
hiërachieën en hoe een kleine groep mensen de kans kreeg over de rest
van de mensheid te regeren. Deze hiërarchieën waren gebaseerd op
gender (zoals man en vrouw), klasse (zoals rijk en arm) en ras (zoals zwart
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en wit), maar ook op andere vormen van insluiting en buitensluiting (zoals
het land waarin je woont). Binnen dit thema nemen we niet aan dat deze
hiërarchieën en verschillen vanzelfsprekend of nodig zijn. We beschrijven
hoe deze hiërarchieën ontstaan zijn, zowel op sociaal als cultureel vlak.
Zo is het idee van een “vrouw” bijvoorbeeld een sociale constructie die
verschillende vormen aanneemt in verschillende samenlevingen. In de
Engelse versie van dit boek werd onderscheid gemaakt tussen vrouwen als
“females” en het sociale construct van “women,” maar in het Nederlands
bestaat deze nuance niet. In dit thema wordt ook aandacht besteed
aan het probleem rond arbeid. Het Franse woord “travail,” het Spaanse
woord “trabajo” en het Engelse woord “labour” komen van het Latijnse
werkwoord “trepaliare,” dat “martelen of pijn aandoen” betekent en het
zelfstandig naamwoord “tripalium,” dat “martelwerktuig” betekent. Deze
woorden betekenen nu “werk,” maar het is duidelijk dat mensen werken
nooit leuk hebben gevonden. Dezelfde woorden worden gebruikt voor
een bevalling: “labour” in het Engels, “travail” in het Frans, “travaglio” in
het Italiaans, en mensen die een kind gebaard hebben, weten hoeveel pijn
en moeite dit kost. Arbeiders hebben veel verschillende dingen gemaakt:
samenlevingen, infrastructuur, transport, gebouwen, handelswaar, kennis
en andere mensen. Werk kan onder verschillende arbeidsomstandigheden
plaatsvinden. Zo werden slaven gedwongen te werken. Ze waren niet vrij
om te weigeren of weg te gaan bij hun meesters. Slaven werden gezien
als het bezit van iemand die ze uit mocht buiten. Loonarbeiders werken
voor geld en binnen de voorwaarden van een contract. Arbeiders kunnen
weigeren te werken en hebben vaak bepaalde rechten, zoals sociale
rechten. Dwangarbeiders, zoals koelies, hebben wel een contract, maar
ze zijn alsnog gedwongen voor een bepaalde tijd te werken. Deze vorm
van arbeid bestaat in een grijs gebied: een dwangarbeider is geen slaaf,
maar mag alsnog geen contractbreuk plegen of weigeren te werken. Dit
thema draait ook om vormen van sociale reproductie – hoe ouders hun
sociale positie overdragen op hun kinderen – zoals familiehiërarchieën en
opvoeding. We kijken altijd naar de rol van vrouwen en hoe zij een beperkte
rol kregen binnen het gezin als degene die voor de kinderen moet zorgen.
Ook kijkt dit lesboek naar verschillen in de arbeidsomstandigheden
van mannen en vrouwen binnen hetzelfde land. Dit thema gaat over de
opkomst van nieuwe vormen van ongelijkheid op het gebied van status,
rijkdom, en leefomstandigheden. Deze ongelijkheden kunnen intern zijn
en bijvoorbeeld bestaan binnen een stad of staat. Ongelijkheid kan ook
ontstaan tussen werelddelen, landen, rijken en staten. Door deze vorm van
sociale organisatie te analyseren, krijgen we een beter beeld van regionale
verschillen, integratieprocessen (geslaagd of niet) en het ontstaan
van nieuwe grenzen en groepen, waar ongelijkheid uit voorkomt. Er is
gevochten tegen deze ongelijkheden op veel verschillende manieren en
door veel verschillende groepen. Binnen dit thema worden onderwerpen
belicht als de onderdrukking van arbeiders en andere mensen en het
verzet tegen deze onderdrukking. We beschrijven de lange geschiedenis
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van ongelijkheid, zijn oorsprong en het verzet dat hieruit voortkwam,
zoals de opstanden van inheemse volken tegen het kolonisme, de
arbeidersorganisaties die vooral na de 19e eeuw over de wereld
verspreid werden, de feministische waarden en middelen voor zelfhulp,
en sociale bewegingen in het heden die vechten voor gelijkheid en
het klimaat. Het laatste thema draait om menselijk handelen op het
gebied van opstanden, conflicten en revoluties. Dit gaat over sociale
bewegingen die zich een wereld voorstellen zonder ongelijkheid.

Atlantische gecentreerde
wereldkaart

Vierde thema: Wereldbeelden
Het vierde thema gaat over verbeeldingskracht, geloof, wereldbeelden
en de idealen die mensen door de geschiedenis heen ontwikkeld
hebben. Het menselijk geloof is de basis voor religies, mythes en andere
verhalen. Mensen deelden bepaalde ideeën en geloofsovertuigingen;
mensen aanboden dezelfde goden en waren bereid te vechten en
sterven voor hun groep, koning of natie. Soms inspireerde het geloof
mensen om te communiceren met de natuur om zo genezen te
worden. Een groep geloofde samen in iets en vormde hun wereldbeeld
naar dit geloof. Dit geloof was niet aangeboren; het was een sociale
constructie. Binnen dit thema besteden we extra aandacht aan de
ideeën en geloofsovertuigingen die de wereld hebben vormgegeven.
Als eerste gaan we kijken naar de verhouding tussen verschillende
levensvormen. Binnen dit thema zullen we ook vanuit verschillende
uitvalshoeken naar de wereld kijken, zodat je ziet hoe bepaalde volken
uit een andere tijd en plaats naar de wereld en hun plek in de wereld
keken. De auteurs en de andere mensen die dit boek gemaakt hebben,
hebben afbeeldingen en landkaarten toegevoegd om je een beter
beeld van historische ontwikkelingen te geven. Bij het uitleggen van
deze ontwikkeling moesten we een keuze maken uit uitzettend veel
verschillende afbeeldingen. Voel je vrij om hier je eigen beeld aan
toe te voegen. Mensen hebben altijd verschillende wereldbeelden
gevormd en zullen dit ook altijd blijven doen. We vinden het belangrijk
dat we op een nieuwe manier kijken naar onze wereld, om zo ruimte
te geven aan andere ideeën, acties, interacties en verzet. We willen dat
je nadenkt over je eigen wereldbeeld en de manier waarop dit beeld
beïnvloed wordt door andere mensen, politieke processen, en allerlei
complexe factoren uit het verleden en het heden. Je kan je afvragen
hoe de wereld vandaag werkt en hoe hij morgen zou moeten werken.
Onze verschillen en diversiteit zijn essentiële onderdelen van ons
verhaal en met een mondiaal perspectief kunnen we zien dat het een
belangrijke vaardigheid is om deze verschillen te begrijpen en ermee
om te kunnen gaan. We kunnen de wereld niet eerlijk beoordelen,
interpreteren en evalueren als we alleen vanuit ons eigen wereldbeeld
kijken. We willen juist de complexiteit van de geschiedenis van de hele
mensheid weergeven.

Pacific gecentreerde
wereldkaart

Ondersteboven
wereldkaart
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6. Leren van het verleden om het heden te veranderen
Het doel van deze tekst is om ons beeld van de planeet en onze
geschiedenis te analyseren, bekritiseren, vergelijken, onderzoeken en
verbreden. Hierdoor leer je jezelf meer in andere mensen te verplaatsen.
Dit is van essentieel belang als je onze wereld en andere wereldbeelden
wil begrijpen. We hebben deze kennis echt nodig als we deze planeet
duurzaam, gelijk, veilig en leefbaar willen maken voor de mensheid, de
natuur en ieder levend wezen. Omdat mensen altijd nieuwe kennis blijven
opdoen en nieuwe ontdekkingen blijven doen, kan je dit boek gebruiken
als een kompas terwijl je de wereld ontdekt en over de menselijke
geschiedenis leert. Je kan deze tekst ook als logboek of notitieboek
gebruiken tijdens je wereldreis; je kan dit logboek op ieder moment
aanvullen en herschrijven. Jij leeft hier en nu, in de 21e eeuw, dus jij gaat
bepalen hoe de wereld eruit ziet en wat je kan doen om die wereld te
veranderen. Sommigen van jullie worden geschiedkundigen, docenten,
grafisch ontwerpers of activisten. Misschien ga je een boek schrijven zoals
dit. We hopen dat ons boek bijgedragen zal hebben aan de verspreiding
van kennis en we hopen dat jouw boek beter wordt dan het onze. Nog
belangrijker is onze hoop dat dit boek jouw leven en de levens van ieder
mens op Aarde zal verbeteren.

Planeet Aarde, 23 juli 2019
Claudia Bernardi en Eric Vanhaute
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Cartografie bij een wereldwijde geschiedenis
van de mensheid

CARTOGRAPHY
FOR A GLOBAL
HISTORY OF HUMANITY
“We kunnen niet nadenken over de evolutie van ruimte
als de concepten van tijd en geschiedenis niet bestaan.
(...) De mensheid transformeert zichzelf door de tijd
en ruimte heen. Ruimte is het gevolg van dit verband
dat constant opnieuw gevormd wordt, omdat mensen
constant in beweging zijn en constant evolueren. (...)”
Milton Santos

We wonen maar een korte tijd op deze planeet en delen onze ruimte
met anderen. Bij deze tekst horen een aantal landkaarten. Op deze
kaarten proberen we een beeld te schetsen van bepaalde factoren die
onze geschiedenis vormgegeven hebben. We willen jou helpen om te
begrijpen hoe verschillende omstandigheden, verbindingen en relaties
deze geschiedenis beïnvloeden. De kaarten geven weer hoeveel ruimte
bepaalde systemen innemen en hoe ze zich ontwikkelden. We proberen
deze ruimtelijke indeling vanuit verschillende perspectieven bekijken en
willen duidelijk maken dat deze kaarten geen volledig representatief beeld
geven van de wereld. Deze kaarten zijn een kleine greep uit de enorme berg
informatie die we hebben over ruimtelijke indeling en de gebeurtenissen
die onze planeet hebben vormgegeven. Het zijn tweedimensionale
afbeeldingen van een driedimensionale wereld. Hiervoor moesten zowel
politieke als strategische keuzes gemaakt worden. Kaarten zijn geen
objectieve wetenschap, maar sociale producten die voortkomen uit onze
verbeelding.

De geografische projecties
In dit boek zal je zien dat mensen de wereld steeds op nieuwe manieren
en vanuit nieuwe perspectieven afbeelden. Lang geleden begonnen
mensen technieken te ontwikkelen om de aardbol op een plat oppervlak
weer te geven. Deze afbeelding is nooit helemaal nauwkeurig, dus we
moeten aannemen dat elke landkaart beperkingen heeft en vanuit een
bepaalde politieke uithoek gemaakt is. Deze kaarten kunnen gebaseerd
zijn op vooroordelen en ons daarom een vertekend beeld geven van
de verschillen tussen regio’s. We hebben ons best gedaan om kaarten
te selecteren waarbij de dimensies zo min mogelijk vervormd waren,
zoals de Mollweideprojectie en de Dymaxionkaart. In dit boek worden
verschillende soorten informatie gehaald uit verschillende kaarten.
Landkaarten bevatten niet allemaal dezelfde informatie en hebben niet
allemaal hetzelfde middelpunt. We moeten rekening houden met het feit
dat mensen er zelf voor kiezen wat ze in het midden plaatsen. Wie en wat
staat meestal in het midden van de kaart?
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De Kaarten
We probeerden de standaard onderwerpen die overal besproken worden
juist te vermijden. Ons doel is om informatie te gebruiken om een
boodschap over te brengen, de verhouding tussen verschillende mensen
en plaatsen te benadrukken, concepten duidelijk af te beelden, en kennis
in de context van tijd en ruimte te plaatsen. Deze informatie is erop
uitgekozen om jou meer inzicht te geven in de verschillende processen
die de wereld bezighielden in specifieke periodes. We hebben veel
verschillende bronnen doorgespit en weloverwogen keuzes gemaakt.
Deze bronnen geven een beeld van de gebeurtenissen, routes, handel,
verbindingen en verhoudingen tussen wereldsteden en tussen kernen en
periferieën over de hele wereld. Dit mondiale perspectief kan je helpen
te begrijpen hoe verschillen tussen regio’s – zoals sociale en ruimtelijke
organisatie, talen, grensuitbreiding, etc. – allemaal aan elkaar gerelateerd
zijn. In sommige gevallen bekijken we dingen van heel dichtbij of op
een andere schaal om een meer gedetailleerd beeld te vormen. Je zal
merken dat de geografische locatie waar de belangrijkste plaatsen en
evenementen te vinden zijn steeds verandert. Zelfs locaties staan niet
vast; sociale verhoudingen en het contact tussen mensen en de natuur
veranderden continu.

Giulia Tagliente, Juli 2019
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DE EDUCATIEVE
ACTIVITEITEN IN
DIT BOEK

W

at voor onderwijsactiviteiten zijn in dit boek te vinden?
Het lesmateriaal in dit boek bestaat uit teksten, afbeeldingen en
diagrammen uit verschillende bronnen die zowel informatie geven over het
verleden als het heden. Sommige activiteiten draaien om het analyseren
van een tekst; hierdoor leer je informatie verzamelen en nieuwe kennis
opdoen. Andere activiteiten gaan erom dat je bewust wordt van andere
wereldbeelden en mensen die op een totaal verschillende manier naar
de wereld kijken. Dit kan vervreemdend voelen, maar het helpt je om
kritisch naar de wereld te kijken en vraagtekens te zetten bij stereotypes
en vooroordelen. De laatste soort activiteiten draait om de verhouding
tussen het verleden en ontwikkelingen in het heden. Kennis over
historische processen helpt ons om de huidige wereld beter te begrijpen.
Je zal ook een verantwoordelijkheidsgevoel voor de planeet ontwikkelen.
Hopelijk wil je voor een toekomst zorgen met minder problemen, door te
voorkomen dat we de fouten uit het verleden herhalen.
Wat hebben deze activiteiten te maken met mondiaal burgerschap?
Deze leermiddelen zijn gebaseerd op een onderwijsmethode die is
voortgekomen uit verschillende onderzoeken uit de afgelopen twintig
jaar om het mondiaal burgerschap te bevorderen. Meer informatie over
deze onderwijsstrategieën is te vinden in de UNESCO Global Citizenship
Education, Topics and Learning Objectives, gepubliceerd in 2015 en
regelmatig bijgewerkt. Een ander nuttig document is de International
Charter on Geographical Education uit 2016. In het onderwijs is het
interessant om te benadrukken dat verschillende ontwikkelingen aan
elkaar verbonden zijn; de wisselwerking tussen deze systemen kan
geanalyseerd worden op verschillende ruimte- en tijdschalen. Je kan
bijvoorbeeld uitzoomen van een lokale schaal tot een mondiale schaal en
andersom. Als je op deze manier naar de wereld kijkt, voel je jezelf meer
betrokken bij de wereldgemeenschap en de historische processen die op
andere plaatsen en in andere tijden plaatsvonden. Een andere manier om
mondiaal burgerschap te ontwikkelen is door het idee te ontkrachten dat
we niet kunnen leren van het verleden en dat alles in de wereld van vandaag
beter is dan de wereld van gisteren. Uiteindelijk kan jij jezelf verplaatsen
in andere mensen en andere wereldbeelden. Op die manier groei je over
egoïsme en egocentrisme heen en zal je jezelf verantwoordelijk voelen
voor de planeet en iedereen waarmee je die planeet deelt.
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Wat zal je niet vinden in dit lesmateriaal?
Het boek dat je nu leest is vooruitstrevend. We willen jou helpen om de
belangrijkste ontwikkelingen in de geschiedenis van de mensheid beter
te begrijpen. Wat je hier niet veel gaat tegenkomen zijn datums, namen
van beroemde mensen, of beschrijvingen van specifieke gebeurtenissen.
Dit lesmateriaal bevat geen tijdlijnen of lijstjes met feiten. Voor dit soort
informatie zijn al ontzettend veel andere boeken en digitale bronnen
beschikbaar.

Catia Brunelli en Anna Favalli, Juli 2019
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INTRODUCTIE
TOT HET TWEEDE
BOEKDEEL

Het tweede deel van dit handboek gaat over de periode van 1000 tot

1870 n.Chr.; vanaf de tijd van groeiende wereldrijken tot het ontstaan
en de verspreiding van een kapitalistische wereldeconomie. Het verhaal
dat je nu in handen hebt, gaat over de enorme transformaties die
onze planeet doorgemaakt heeft; dit deel gaat over de connecties en
verhoudingen tussen verschillende regio’s. Tijdens deze negen eeuwen
ontstond een nieuwe verhouding tussen mens en natuur. Vooruitgang
werd steeds meer gedreven door een kleine maar machtige groep
mensen. De wereld werd steeds kleiner, maar ongelijkheid werd groter.
In het eerste hoofdstuk kijken we naar de periode tussen 1000 en 1500
n.Chr., toen een belangrijke ontwikkeling plaatsvond die grote gevolgen
had voor de geschiedenis: de uitbreiding van intercontinentale handel
tussen Eurazië en delen van Afrika. Mensen kregen meer controle over
de natuur, waardoor ze hun handelsnetwerken veel sneller konden
uitbreiden. Verschillende samenlevingen werden steeds meer met elkaar
verbonden. De verhoudingen tussen mensen, de natuur en hun omgeving
veranderde. Tegen het begin van het tweede millennium was West-Europa
een minder geavanceerde regio. Azië, en dan vooral India en China, was de
belangrijkste regio op het gebied van commerciële activiteiten, rijkdom,
handel, cultuur en technologie. Het overgrote merendeel van grote
steden bevond zich in China, Islamitische gebieden en India. In China en
West-Azië bestonden zelfs enige megasteden met meer dan een miljoen
inwoners. In deze regio werden belangrijke technologische innovaties
ontwikkeld, die via de Indische Oceaan verspreid werden naar andere
samenlevingen. De rijken in deze regio groeiden snel en ontwikkelden
zeer productieve landbouwsystemen die deze groei eeuwenlang
ondersteunde. De Islamitische gebieden hadden een bloeiend cultureel
leven en verspreidden hun kennis door Azië en Europa. De Indische Oceaan
werd een netwerk van handelsroutes voor goederen, ideëen en kennis.
Migraties, binnen en tussen rijken, hervormden constant de landsgrenzen
van de verschillende territoria in deze gebieden. De landsgrenzen van
verschillende territoria in Eurazië en Noord- en Oost-Afrika breidden zich
steeds verder uit, tot ze elkaar tegenkwamen. In Amerika ontstonden
ook interne netwerken, net als in delen van sub-Sahara-Afrika, maar deze
netwerken waren niet verbonden met de Indische Oceaan.
De planeet zag steeds meer beweging en verbindingen tussen
verschillende regio’s. Door het uitbreiden van rijken, toenemende
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migratie en intercontinentale handel begonnen mensen steeds meer
te bewegen en te handelen. De handel van goederen en kennis zorgde
ook voor de verspreiding van ziektes. Een desastreuze pestplaag in de
veertiende eeuw n.Chr. had rampzalige gevolgen voor de bevolking en
de economie van Europa, het Midden-Oosten en Azië. Europa werd
het zwaarst getroffen. De pest, in combinatie met volksopstanden,
leidden tot een radicale transformatie in de manier waarop de
politiek, de productie van goederen en het bezit van eigendommen
georganiseerd werd. Aan het einde van deze periode leidden
interne conflicten tot de stagnatie van een aantal grote rijken, zoals
het Incarijk en het Mexicaanse rijk. Aan het begin van de zestiende
eeuw had de uitbreiding van landsgrenzen onze planeet voor altijd
veranderd. In het tweede hoofdstuk beschrijven we de periode van
het einde van de vijftiende eeuw tot het midden van de achttiende
eeuw, toen de vooruitgang van de samenleving over de hele wereld
in een stroomversnelling terecht kwam. Tegen het einde van de
zeventiende eeuw begonnen het Ottomaanse en het Mogolrijk af te
breken, terwijl Europese en Russische rijken juist groeiden: Europese
kolonies bleven bestaan tot in de 20e eeuw en het Russische rijk
bereikte bijna de 21e eeuw. China kwam nieuwe problemen tegen in de
18e eeuw toen belastingopbrengsten afnamen terwijl bevolkingsdruk
en maatschappelijke onvrede toenam. Volksopstanden leidden ook
tot de bevrijding van horige boeren. Het leven van een boer maakte
grote transformaties door. Horige boeren in Eurazië produceerden
het voornaamste voedsel in deze landen en zorgden zelfs voor een
deel van de export naar naburige landen. Russische boeren werden
zwaar onderdrukt en in de meeste Oost-Europese landen waren
boeren onderworpen aan landheren en gecontroleerd door de
centrale overheid, waardoor ze gebonden bleven aan het land waarop
ze werkten. In de meeste delen van Europa was de onderdrukking
van vrouwen het eerste teken van een nieuw productiesysteem dat
gemeenschappelijke goederen privatiseerde en zwervers en bedelaars
opsloot – mensen die niet werkten – in nieuwgebouwde werkhuizen en
gevangenissen. Deze enorme verandering was niet mogelijk geweest als
Amerika en delen van Afrika niet opgenomen waren in het groeiende
mondiale netwerk.
Tegen het einde van de 15e eeuw hadden West-Europese landen
zich uitgebreid tot het Amerikaanse continent, waardoor de eerste
wereldeconomie ontstond, waarbij meerdere continenten aan elkaar
verbonden werden. De geschiedenis van onze planeet staat bol
van gevaren en geweld. Europese colonisatie bracht nieuwe dieren,
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planten en technologie naar Amerika, met desastreuze gevolgen voor
de lokale bevolking, en bracht ook andere planten en grondstoffen
vanuit Amerika naar Eurazië en Afrika. Dit was de Trans-Atlantische
driehoekshandel: het was een ravage voor de bevolking van Amerika en
Afrika. Afrikaanse en inheemse mensen werden ontvoerd en tot slaaf
gemaakt om de luxegoederen te produceren die verhandeld werden.
Deze veranderingen gingen samen met belastingen en oorlogen met
opkomende territoria. Kolonisatie en de groei van grondgebieden
werd vooral gefinancierd door privékapitaal. Natiestaten deden
hier hun voordeel mee door belasting te heffen en dit geld werd
geïnvesteerd in het militaire apparaat. Een nieuw economisch stelsel
ontstond dat kapitalisme genoemd wordt. Ongelijkheid werd steeds
groter. Deze gewelddadige transformatie kostte miljoenen levens: De
oorspronkelijke inwoners van Afrika en Amerika, vrouwen en boeren
kwamen er het slechts vanaf. In het derde hoofdstuk bespreken we
de periode van 1750 tot 1870 n.Chr., waarin het nieuwe economische
systeem steeds verder het platteland binnendrong. Daardoor werd
de landbouw steeds afhankelijker van contracten en handel. Deze
veranderingen veroorzaakten grotere ongelijheid, waardoor er steeds
meer onrust en opstanden onstonden over de hele wereld. Deze
revoluties vonden plaats in heel West-Europa, het centrale continent
in het nieuwe mondiale systeem, en in gekoloniseerde gebieden.
Andere opstanden ontstonden langs handelsroutes in een poging het
nieuwe systeem te doorbreken. Opstanden in China veroorzaakten
de val van het rijk tegen het einde van de 18e eeuw. Het rijk was
zo hard gegroeid dat het niet meer onder controle te houden was.
Ondertussen koloniseerden Europeanen gebieden in India en Engelse
handelsorganisaties namen het subcontinent over in de 18e eeuw.
Oorlog en kolonisatie maakte een einde aan de oude rijken. Een klein
aantal Europese landen had nu de controle over vrijwel de hele wereld.
Er waren een aantal opmerkelijke uitzonderingen – allemaal in het
gebied vanaf China (inclusief Japan en Korea) en Perzië tot het huidige
Turkije. Je zal ook lezen over de voorwaarste sprong die het kapitalisme
maakte, die leidde tot industrieel kapitalisme.
Dit werd veroorzaakt door een serie oorzaken en gevolgen die zich
over de hele wereld afspeelden. Oorlog, handel en monopolies werden
gecombineerd met nieuwe technologie, kapitaal en verschillende
arbeidsvormen die dit systeem in stand hielden. Industrieel kapitalisme
en Brits imperialisme verspreidden zich over de meeste delen van de
wereld. Kapitalisme gaf vorm aan een heel nieuw productiesysteem
waar kolonialisme en uitbreidende grensgebieden een essentieel
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onderdeel van vormden. Deze hervormingen beïnvloedden een nieuw
wereldbeeld waarin mens en natuur sterk in contrast stonden en waarin
mensen harder moesten werken. Het was een tijdperk waarin mensen
zich steeds meer gingen opdelen in groepen met een eigen identiteit
gebaseerd op naties, ras en geslacht. In dit boek wordt deze complexe
en soms zorgwekkende periode van de geschiedenis besproken, waarin
de mensheid de Aarde vormde tot de planeet die we nu kennen. In dit
verhaal zijn de wortels te vinden van onze huidige wereld. Begin met je
voor te stellen dat je in de Arabische havenstad Sohar woont...
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Afro-Euraziatisch handelssysteem
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Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt
rond het begin van de 14e eeuw. Je ziet ongeveer 360
miljoen mensen op het platteland of in levendige steden die
handelsrelaties hebben met gebieden in andere continenten
en over zee. Het landschap staat bol van verschillende
gewassen, konvooien van handelaren, groepen migranten
die oorlogen en invasies ontvluchten en dorpjes waar boeren
in opstand komen. Het zeelandschap is druk bevaard. In de
Indische Oceaan maakten veel Arabieren gebruik van de
seizoensgebonden moessonwinden om van China naar het
Arabische Schiereiland te zeilen.
Stel je voor dat je een zeventienjarige jongen bent die langs
de Arabische kust van de Indische Oceaan woont. Je wordt al
gezien als volwassen man en werkt als handelaar. Je brengt
een deel van je tijd door in de kuststad Sohar in de Golf van
Oman. Je stamt af van de zeevaarder en avonturier Sinbad.
Sohar is een belangrijke havenstad in de Straat van Hormuz;
de moskee geeft een uitzicht over de zee en het koperen
dak verandert van kleur. Het is een welvarende stad vol met
winkels en met veel schepen in de haven.
Omdat oceaanstromen meeveranderen met de seizoenen,
moeten handelaren maanden wachten tot de zee hen weer
naar huis laat terugkeren. Daarom is Sohar een tweede thuis
voor veel zeevaarders. Handelaren met verschillende religies
(joods, moslim en hindoe) hebben hier hun eigen gemeenschap
gevormd in een sfeer van acceptatie en aanzienlijke rijkdom.
Als handelaar met je eigen schip, maak jij deel uit van de elite
die zich hier bezighoudt met commerciële handel en culturele
activiteiten. Jouw handelgewoontes lijken erg op die van
Venetiaanse of joodse handelaren in de Arabische wereld langs
de Middellandse Zee.
Na lange reizen over zee mag je nu gebruik maken van de
recreatiemogelijkheden in de stad; nog belangrijker is dat je
nu de markten en warenhuizen kan bezoeken om je nieuwe
producten uit India te verkopen en om je handelsnetwerk te
versterken.
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EEN
OVERZICHT
Dit hoofdstuk gaat over de periode van 1000 tot 1500 n.Chr.; in deze
500 jaar groeiden de connecties en onderlinge afhankelijkheid tussen
Eurazië en het grootste deel van Afrika. In deze periode bleven rijken
groeien, maar minder hard dan hiervoor, omdat er inmiddels al beslag
was gelegd op de meeste gunstige regio’s. Tijdens deze langzame
uitbreiding ontstonden er steeds meer en sterkere verbindingen
tussen de rijken.
Rijken in Eurazië hadden niet genoeg ruimte om nog verder uit te
breiden, dus begonnen ze naar binnen te werken. Ze concentreerden
zich vooral op het ontwikkelen van nieuwe handelscontacten
met verschillende ecologische gebieden. De landsgrenzen bleven
verschuiven in het grensgebied tussen West-China en Oost-Rusland.
De twee rijken moesten het eens worden over hun grenzen tegen het
einde van de 17e eeuw. In West-Afrika en in Centraal- en Zuid-Amerika
hadden rijken nieuw land nodig voor veeteelt en landbouw. Naast
het verschuiven van de grenzen, ontstonden er ook handelsroutes
van Azië naar het Middellandse Zeegebied, waardoor er in Afrika en
Eurazië een complex handelsnetwerk ontstond, waarlangs goederen,
kennis en mensen verspreid werden.
Maar eerst nemen we nog een kijkje naar de relatie tussen mens en
natuur en hoe dit invloed had op landbezit.

MENSEN
VERANDEREN DE
NATUUR
Natuurlijke grenzen

Handelsroutes over lange afstanden, zoals de drie belangrijkste
delen van de Zijderoute, werden opgericht en onderhouden.
Diverse ecologische regio’s en economieën werden op deze manier
met elkaar verbonden. Iedere regio was gespecialiseerd in andere
handelsproducten.
Moeder Natuur vormt natuurlijke grenzen met behulp van verschillende
soorten landschappen, zoals de Sahel in Noord-Afrika. Door deze
barrières ontstonden verschillende regio’s: een verdeling tussen land
dat geschikt was voor landbouw en de droge steppe en woestijnen waar
alleen nomadische herders konden overleven. In gebieden waar zulke
diverse landschappen naast elkaar bestaan, ontstaat sneller handel en
specialisatie, omdat er veel verschillende producten geproduceerd
worden die de mensen in de verschillende omgevingen met elkaar
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moeten uitwisselen. Omdat landbouw niet rendabel is in de woestijn,
hebben mensen daar veel behoefte aan landbouwproducten. Daarom
wordt er in deze diverse gebieden meer gehandeld dan in gebieden
met een homogener landschap.
Sommige natuurlijke grenzen, zoals de Atlantische Oceaan, verhinderen
contact tussen grote delen van de wereld, zoals Eurazië en Amerika.

Ecologische grensgebieden

Landschappen en
zeelandschappen

Zoek op internet naar
afbeeldingen van de traditionele
boten die in deze paragraaf
worden genoemd. Download
een afbeelding en verzamel
informatie om een bijschrift met
drie regels te schrijven.

In de tijd tussen 1000 en 1500 n.Chr. werden landsgrenzen uitgebreid in
twee richtingen. Op de eerste plaats begonnen rijken meer naar ruimte
te zoeken binnen hun eigen grenzen, door intensieve ontbossing en het
verbeteren van scheepvaartroutes. Irrigatie en de aanleg van terrassen
had een positief effect op de voedselproductie en zorgde voor grotere
overschotten. Bevolkingsgroei zorgde voor een groeiende behoefte
aan land. Het land zorgde voor alle vier de centrale levensbehoeften:
voedsel, kleding, onderdak en brandstof. Bossen gingen tegen de vlakte,
land werd vrijgemaakt en de landbouwproductie werd verbeterd met
behulp van betere technieken.
Op de tweede plaats bleven rijken naar buiten toe uitbreiden, door
zichzelf land, grondstoffen en arbeid toe te eigenen. Het Koninkrijk
Mali in West-Afrika, het Incarijk in Zuid-Amerika en het Azteekse rijk
in Centraal-Amerika werden steeds groter en richtten zich minder
op interne groei. Ondanks een groei in sedentaire maatschappijen
bleven nomadische herders zich verspreiden en bleven ze hun lange
migratieroutes verbeteren, die ze ook gebruikten voor de handel van
goederen.
Deze twee vormen van uitbreiding waren niet mogelijk geweest
zonder steeds sterker groeiende intercontinentale netwerken en
handelsroutes.
Om goederen over lange afstanden te transporteren, had men efficiënte
vervoersmiddelen nodig, vooral voor grondstoffen, metalen, mineralen
en landbouwproducten. Cruciale innovaties in transport over land,
zoals de karavanen die de Sahara verbonden met de Eurazische steppe,
ontstonden tussen 1000 en 1500 n.Chr. Kamelen konden mensen en
producten verplaatsen tussen verschillende continenten.
Het effect van innovatie in de scheepvaart was nog groter: zeetransport
over grote afstanden was nu mogelijk. Deze innovaties waren
bijvoorbeeld dubbeldekschepen en zelfs driedekkers met kombuizen,
jonken, dhows, het drijvende kompas, jachtschepen, windvaanbesturing,
kaarten en navigatiehandleidingen. Deze ontwikkelingen op het gebied
van transport hadden ook andere gevolgen voor intercontinentale
handel: er ontstonden dorpen rond oases, verzamelplaatsen voor
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Landschappen en zeelandschappen

HET AFRO-EURAZIATISCH HANDELSYSTEEM
Kazan
Atlantische
Oceaan

Venetië
Avignon
Genoa
Toledo
Cordoba

Lissabon

Tblisi

Tanger
Fez

Bukhara

Peking

Napels

Tripoli

Acre Bagdad

Nishapur

Yangchow

Alexandria

Delhi
Chitagong

Medina

Somnath

Mekka
Timbuktu

Aden

Guangzhou

Arabische
Zee
Calicut

Mogadishu

Abbassiden-dynastie (Islam)
Landroutes
Zeeroutes

Srivijaya

Indische
Oceaan

Manda

Deze kaart toont de fundamentele rol van de islamitische beschaving bij
het verbinden van Europa, Noord-Afrika, Afrika bezuiden de Sahara en
verschillende delen van Azië via uitwisselingen die zowel over land als
over zee plaatsvonden.

Belangrijkste steden

karavanen en havensteden. De planeet was bezaaid met buitenposten
waar karavanen konden uitrusten, informatie konden uitwisselen
en goederen konden kopen. Deze buitenposten vormden de
knooppunten in een netwerk van mensen, kennis en goederen. Er
ontstonden verbindingen tussen ver uiteenliggende en ecologisch
verschillende omgevingen in Eurazië en Afrika. Arabische en Perzische
mariniers ontwikkelden de dhow, namen het magnetisch kompas over
van de Chinezen en leerden het patroon van de moessonwinden die
van april tot october uit het zuidwesten kwamen en van october tot
april uit het noordoosten waaiden. In Zuid-Afrika legde het Incarijk
een uitgebreid wegennetwerk aan van zo’n 40.000 kilometer dat het
huidige Quito verbond met Santiago del Chile. Deze wegen bereikten
soms hoogten van 5000 meter boven zeeniveau. Lama’s en alpaca’s
transporteerden goederen via dit netwerk en verspreidden ze over het
hele rijk.
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Landbouwinnovaties
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Innovaties en de verspreiding van kennis ontstaan pas als mensen
samenwerken binnen een sociaal netwerk. Dit proces ontstond op
verschillende plekken en groeide vaak erg langzaam. Het duurde vaak
eeuwen voordat vroege technologische innovaties zoals de klok of
de kruiwagen zich door Eurazië verspreid hadden. Deze innovaties
verspreidden zich niet linear maar met sprongen.
Hoewel er niet te spreken viel van een enkel technologisch epicentrum,
kwamen veel innovaties uit Azië. China maakte belangrijke bijdragen
aan cartografie, zeevaart (door de uitvinding van het kompas en
nieuwe schepen) , irrigatie en kanalen, oorlogvoering (de uitvinding
van buskruit) , de drukpers (waardoor kennis op een nieuwe manier
verspreid kon worden) en de productie van porselein, textiel en zijde.
China is ook verantwoordelijk voor medische ontdekkingen zoals
inenting tegen pokken. India ontwikkelde geavanceerde systemen
voor de productie van katoen. Europa innoveerde op het gebied van
landbouw, wol, glasblazen en brouwerij. In West-Afrika werd gewerkt
aan verbeterde kano’s en schepen die transport over binnenwateren
makkelijker maakte en ook gebruikt werden voor oorlogstransporten.
De islamitische wereld nam het voortouw op het gebied van specerijen,
hout en tapijten. Russisch bont, Japanse zwaarden en goud en ivoor uit
Afrika waren ook erg in trek. Al deze producten hadden niet kunnen
ontstaan zonder het complexe intercontinentale handelssysteem dat
in het volgende hoofdstuk besproken wordt.
De landbouw maakte ook veranderingen door. Zoals we in boekdeel
1 zagen, zorgde de ontwikkeling van landbouw tot groeiende
economieën gebaseerd op het vergaren van voedseloverschotten en
het investeren in nieuw land en arbeid. Deze agrarische rijken moesten
hun grenzen steeds verder uitbreiden om te kunnen overleven en hun
positie te verbeteren. Deze uitbreiding ging vooral om het verwerven
van nieuw land, grondstoffen en vooral arbeidskrachten. De constante
jacht naar grondstoffen motiveerde rijken om hun landsgrenzen uit te
breiden en hun landbouwproductie te verhogen. Intensieve landbouw,
de aanleg van terrassen en ontbossing lieten hun sporen na.
China en het grootste deel van Azië concentreerden zich op het
verhogen van hun landbouwproductie. Nieuw gereedschap en nieuwe
technieken werden geïntroduceerd, bijvoorbeeld voor het ploegen.
Omdat bijna 90% van de bevolking direct afhankelijk was van deze
voedselproductie, moesten de meeste mensen voor 1500 n.Chr. op
het land werken. Tegelijkertijd zorgden langere werkdagen voor een
hogere opbrengst per hectare. In andere woorden: meer boeren
werkten langere dagen op dezelfde akkers. Er was een grotere vraag
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De hoogste productiviteit in Azië

naar arbeiders, maar arbeidsbesparende innovaties bleven zeldzaam.
Ontbossing nam aanzienlijk toe in verschillende delen van de wereld. In
China werd de originele vegetatie weggehaald om plaats te maken voor
bebouwbaar land en deze vegetatie werd gebruikt voor het bouwen
van boten, huizen, veevoeder, doodskisten, brandstof, etc. om de
groeiende bevolking te onderhouden. Daarna werden bossen gekapt
om meer akkers aan te kunnen leggen, vooral voor natte rijstbouw.
Hierdoor veranderde het ecosysteem op de heuvels, vanwege de
water-intensieve en land-intensieve landbouwvorm en vanwege het
bewateringssysteem. Boeren breidden hun landsgrenzen uit, maar
betaalden hiervoor een hoge ecologische prijs.
De hoogste productiviteit in
Azië

De meest verstrekkende veranderingen in de landbouw ontstonden
waarschijnlijk in de natte rijstvelden van Oost- en Zuid-Azië. Vanouds
vond natte rijstbouw plaats op grote stukken land en was de
productiviteit relatief laag. Nu produceerden natte rijstvelden echter
veel meer dan akkers waarop ander basisvoedsel groeide en bovendien
was de calorische waarde van rijst ook veel hoger. Een hectare rijst
produceerde zes keer zoveel calorieën als graan. Het geheime wapen
van natte rijstbouw was dat er ontzettend veel ruimte voor verbetering
was.
In deze periode werd een intensievere productiemethode voor
de rijstbouw ontwikkeld; dit leidde tot langdurige economische
vooruitgang en diversificatie, vooral in China. De meeste
verbeteringen waren relatief goedkoop; er werden zaden van hogere
kwaliteit gekweekt en gebruik gemaakt van meststoffen zoals
perskoeken of riviermodder. Andere verbeteringen kostten meer
arbeid voor uitplanting, wisselbouw en voorzichtigere vormen van
onkruidbestrijding en irritatie. Natte rijstbouw was productiever maar
vereiste een voorzichtige aanpak.
Om technische redenen was een geïrrigeerd rijstveld productiever
als het klein was, maar dit liet weinig ruimte over voor uitbreiding
of door dieren aangedreven machines. Het op peil houden van de
grondkwaliteit was een eindeloze taak voor boeren, net als het
verzamelen, produceren en aanbrengen van meststoffen. Intensieve
bemesting, nauwkeurige plaatsing van gewassen, de transplantatie van
rijst, herhaaldelijk schoffelen en onkruidverdelging zorgde voor hogere
opbrengsten, net als zorgvuldige zaadselectie.
De groeiende productiviteit van deze rijstvelden zorgden ervoor dat
een groter deel van de overschotten als belasting ingenomen kon
worden door de politieke leiders van de agrarische rijken in China,
India en andere regio’s in Zuidoost-Azië. Hogere productiviteit en
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hogere belastingen leidden tot meer rijkdom voor de bovenste laag
van de samenleving. Grotere voedseloverschotten zorgden er ook
voor dat meer mensen carrière konden maken buiten de landbouw,
bijvoorbeeld in de zijdeindustrie in Zuid-China.
Het hofstelsel en
verstedelijking in Europa

Het hof- of heersersysteem
is een sociaal en
economisch systeem
van landbezit, waarbij de
boeren land van de heer
van een landgoed mochten
gebruiken in ruil voor een
vaste jaarlijkse betaling.
Dit systeem vestigde
een rigide en langdurige
ondergeschiktheid van
boeren die afhankelijk
werden gemaakt van hun
land en van hun heer door
middel van lijfeigenschap.
Het systeem bestaat nog
steeds in het huidige
Frankrijk, Engeland,
Duitsland, Spanje, Italië en
ver in Oost-Europa.

Net als in andere delen van de wereld, steunde de economie van
West-Europa van 1000 tot 1500 n.Chr. voornamelijk op weerbare
boerendorpen. Grensuitbreiding gaf deze boeren toegang tot bossen
die gekapt konden worden om plaats te maken voor alluviale grond
en natuurlijke weilanden. Dit stimuleerde de ontwikkeling van het
hofstelsel: een nieuwe bestuursvorm op het platteland.
Van de 11e tot de 13e eeuw waren braakliggende grond en trekdieren
karakteristieke eigenschappen van de landbouw in Noord-Europa. In
deze periode werden veel nieuwe en verbeterde productiemethoden
ontwikkeld. Veel heerlijkheden bouwden watermolens of windmolens,
die de productie verhoogden en de werkdruk verlaagden, omdat
vezelgewassen zoals vlas niet langer handmatig gemalen en verwerkt
hoefden worden. Er werd steeds meer geïnvesteerd in de vruchtbaarheid
van het land. Het cultiveren van graan kostte veel werk, omdat het
minder productief was dan natte rijstbouw in Azië.
Landbouw werd duurder. Zelfs op de landgoeden moest de aanschaf
van nieuw gereedschap en vee langzaam opgebouwd worden, omdat
dit erg veel geld kostte. Kleine boeren die dit gereedschap niet konden
betalen, maakten gebruik van dagloners om het benodigde ploeg- en
sleepwerk te doen. Binnen gemeenschappen hielpen boeren elkaar.
Degenen die bepaald gereedschap bezaten – zoals ploegen, karren en
eggen – hielpen de boeren die dit niet hadden. Landbouwproductie in
Noord- en West-Europa bleef groeien, waardoor de economie steeds
meer afhankelijk werd van het vinden en bewerken van natuurlijke
grondstoffen en land.
Deze uitbreiding was nodig om demografische, economische en
stedelijke groei te kunnen ondersteunen. Steden waren klein maar
levendig, vol van commerciële en culturele activiteiten. De meeste
steden die nu grote toeristenattracties zijn, bloeiden op in deze
periode. Elegante gebouwen, indrukwekkende kastelen en forten
werden gebouwd en de aanleg van meer en meer verharde wegen
maakte transport steeds makkelijker. Als we deze periode vergelijken
met de volgende eeuwen, voldeden deze steden niet aan ons beeld
van de Middeleeuwen. Van de 11e eeuw tot het midden van de 14e
eeuw waren Europese steden dynamische centra van innovatie.
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Arabische landbouw

De verscheidenheid van het
Amerikaanse continent

In Noord-Afrika, het Arabische Schiereiland en West-Azië hadden
islamitische staten niet de beschikking over grote stukken vruchtbaar
land en natuurlijke grondstoffen. Ze maakten grote stappen in de
verbetering van landbouwtechnieken, die leidden tot overschotten
en de groei van steden en industrie. De sleutel tot deze vooruitgang
was de ontwikkeling en verspreiding van nieuwe gewassen en
landbouwtechnieken die uiterst geschikt waren voor landbouw met
beperkte beschikbaarheid van land en water.
De beschikbaarheid van irrigatie zorgde ervoor dat boeren deze nieuwe
gewassen het hele jaar konden verbouwen. Arabische boeren voldeden
aan de groeiende vraag met een grote variatie aan gewassen: suikerriet,
sorghum, harde tarwe, Aziatische rijst, zure sinaasappels, citroenen,
bananen en bakbananen, kokospalmen, aubergines, artisjokken,
spinazie, watermeloen en vele andere producten die gebruikt werden
als voedsel, vezels, medicatie, cosmetica, textiel, hout en voor andere
doeleinden. De Arabieren waren voornamelijk tussenpersonen: ze
namen planten mee uit andere regio’s, leerden ze te verbouwen en
verspreidden ze verder door de regio.
Landbouwproductiviteit ging uiteindelijk achteruit in het Middellandse
Zeegebied. Aan de ene kant was dit het gevolg van intensieve
landbouwpraktijken en irrigatie. Boeren begonnen ook randgebieden
met een slechtere grondkwaliteit te bebouwen. Aan de andere kant
leed dit systeem ook onder zijn eigen succes: ondanks een lagere
opbrengst waren belastingen nog steeds hoog, waardoor de landbouw
minder winstgevend werd.
Op het Amerikaanse continent baseerden de Inca’s hun economie op
de samenlevingen uit de hooglanden waar zij vandaan kwamen. De
hooglandeconomie was voornamelijk agropastoraal en plattelands,
aangezien de meeste mensen woonden in kleine dorpen. De leden
van deze gemeenschappen verspreidden zich over zo veel mogelijk
ecologische zones, om zoveel mogelijk voedsel, goederen en
grondstoffen te verkrijgen. Dit gebruik leidde tot een verspreid patroon
van nederzettingen: iedere gemeenschap had een eigen taak, zoals
het houden van lama’s en alpaca’s, het verbouwen van aardappelen en
quinoa, het telen van maïs en het cultiveren van cocabladeren, pepers
en fruit. Individuele gemeenschappen specialiseerden zich in landbouw,
zeevruchten, bier, textiel, keramiek, steen of metaalbewerking. De
productie en verspreiding van deze producten werd waarschijnlijk
bemiddeld door de elite uit de verschillende regio’s.
Het houden van alpaca’s en lama’s was de kern van de hooglandeconomie
van de Inca’s, die hiervoor een eigen techniek ontwikkeld hadden. In
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De chinampa is een klein,
stationair, kunstmatig
eiland gebouwd op een
zoetwatermeer voor
agrarische doeleinden.
Het wordt gemaakt door
aarde, sediment, modder
en rottende vegetatie te
stapelen en gestabiliseerd
met palen. Het meer levert
ontbindend organisch
afval op dat de grond van
de chinampa irrigeert en
bemest

Landbouwpraktijken in SubSahara-Afrika

De verbinding en de val van wereldrijken

eerste instantie bleef de landbouwgrond onderbenut, maar de Inca’s
concentreerden zich op hun dieren, door zich wilde kuddes toe te
eigenen in de hoogvlakten. Uiteindelijkverhuisden de boeren en herders
vanuit de hoogvlakten naar lagergelegen gebieden, met behulp van
de alpaca’s en lama’s die goederen en gereedschap konden vervoeren.
Door deze mobiliteit werden verschillende ecologische zones aan
elkaar verbonden en werden de gevarieerde landbouwsystemen beter
georganiseerd.
Azteekse
boeren
ontwikkelden
verschillende
effectieve
landbouwtechnieken om gewassen van hogere kwaliteit te kunnen
produceren. De landbouwproductie werd verhoogd met behulp
van aanpassingen aan het natuurlijke landschap, zoals de aanleg van
terrassen, irrigatiesystemen en drainage. De belangrijkste ontwikkeling
was de chinampa, een intensieve en uiterst productieve vorm van
landbouw die veel maïs, bonen en andere gewassen voortbracht. Naast
deze aanpassingen aan het landschap en de watervoorziening, werden
ook andere technieken toegepast – zoals braaklegging, wisselbouw, het
gebruik van zaaibedden en meststoffen en het planten van moestuinen
– die de productiviteit allemaal verhoogden.
In Sub-Sahara-Afrika waren de inwoners van de savanne druk bezig
met hun eigen landbouwactiviteiten. Omdat de teelaarde relatief
dun was, werd geen gebruik gemaakt van trekdieren of ploegen. Hun
landbouwtechnieken putten de grond niet uit; de bevolking was in staat
gebruik te maken van de lokale grondstoffen zonder hun voortbestaan
in gevaar te brengen. Gierst was een van de hoofdvoedsels in de
valleien van de Sénégal en de Niger. De gecultiveerde akkers werden
omringd door bosgebied en er werd goed gebruik gemaakt van de
bomen. Naast de landbouw hielden ze ook dieren, wiens mest hen in
staat stelde hun akkers jarenlang productief te houden.
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Een Turks vluchtenboek

TURKSE VLUCHTKAARTEN
Een van de bekendste boeken
met vluchtkaarten van het
Middellandse Zeegebied is
de Kitab-i bariyye (“Het Boek
van de Zee”), geschreven en
getekend rond 1521 n.Chr.
door de Ottomaanse admiraal
Piri Reis. Hiernaast zie je
twee kaarten uit het boek. De
bovenste kaart is een weergave
van Alexandrië en de kust van
de Middellandse Zee langs
Egypte en de onderste kaart
laat de Adriatische kust van
Italië zien.

Welke overeenkomsten
tussen de twee tekeningen
kan je vinden? Hoe heeft
het perspectief van de
auteur invloed gehad op de
manier waarop hij Italiaanse
bouwwerken (stadsmuren,
huizen, daken, etc.) beschreef
in vergelijking met Egyptische
bouwwerken? Denk hierbij na
over de cultuur en geschiedenis
van Alexandrië en het Italiaanse
Schiereiland in de 15e en 16e
eeuw en het feit dat Piri Reis
een Turkse Moslim was.
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LANDBOUW MET CHINAMPA’S
Lees de tekst, kijk naar de
afbeelding en maak het
onderschrift af. Zoek dan meer
informatie op het internet over
vergelijkbare landbouwsystemen
die nu nog in Bangladesh,
Thailand of ergens anders te
vinden zijn (markeer het land
op de wereldkaart hieronder).
Neem teksten en afbeeldingen
over in een document. Schrijf
vervolgens een korte tekst over
de verschillen en overeenkomsten
tussen de chinampa’s en het
landbouwsysteem dat jij gevonden
hebt.

“Chinampa’s zijn akkers op kunstmatige eilanden. Ze werden al gebouwd
door de Azteken, die de methode mondeling doorgaven. Deze chinampa’s,
omringd door kanalen, greppels en rijen inheemse wilgenbomen, leveren
een hoge opbrengst en dienen een belangrijke ecologische functie. Ze
stedelijke centra die in de meren van Tenochtitlan groeiden (het huidige
Mexico-Stad) waren verbonden aan de chinampa’s. De chinampa’s zijn
een voorbeeld van een ecologisch plan dat een grote bijdrage levert aan
de duurzaamheid. De landbouwproductie op de chinampa’s is nu nog een
essentieel onderdeel van de voedselveiligheid voor de bevolking van MexicoStad.

Bron: Chinampa agricultural system of Mexico City. A proposal for
designation as a Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS),
Government of Mexico City, 2017 (FAO website)

Tenochtitlan (Mexico City)

Maak het onderschrift af met de
woorden uit deze lijst:
eiland
wilgenbomen
lagen
belangen
wortels
platgemaakt
drijvende

Stap 1: Een net van riet is vastgemaakt aan
en rond de chinampa
geweven. De chinampa wordt bedekt met twee soorten grond: een van
organisch materiaal en een van slib. Het materiaal wordt uitgespreid en
. Er worden een aantal
geplant rond de chinampa.
Stap 2: De chinampa is een
tuinbouw.

tuin. Hij kan gebruikt worden voor

Stap 3: De
van de wilgenbomen houden modder en sediment
vast. De chinampa is een
geworden: elk soort gewas kan hier
verbouwd worden.
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Nomadische en pastorale economieën

MENSEN IN
BEWEGING
Van de 11e tot de 15e eeuw n.Chr. zag onze planeet steeds meer
beweging en verbindingen tussen verschillende regio’s. Er waren drie
hoofdoorzaken voor de toenemende mobiliteit en verbindingen:
de uitbreiding van wereldrijken en koninkrijken, meer migratie (om
zowel socioeconomische als religieuze redenen) en intercontinentale
handel. We zullen kijken naar elk van deze beweegredenen en de
manier waarop ze bijdroegen aan bevolkingsgroei, verstedelijking en
de verspreiding van ziektes.
Nomadische en pastorale
economieën

Hoewel dit tijdperk bekend staat om de groei van landbouweconomieën
en landbouwtechnieken, betekende dit niet dat iedere gemeenschap
sedentair werd. Sommige groepen mensen bleven een nomadisch
leven leiden en pastorale maatschappijen werden steeds groter.
De nomadische levenswijze van pastorale economieën was de
ideale voedingsbodem voor plundering en handel. Nabijgelegen
boerennederzettingen vormden een aantrekkelijk doelwit voor het
plunderen van voedsel, goud, juwelen en andere rijkdommen of zelfs
slaven. Voor nomadenvolken was het vaak interessant om nieuwe
gebieden te veroveren die rijk waren aan grondstoffen, vooral als
het sedentaire centrum dat deze rijkdommen beheerde politiek en
militair zwakker was. Op hun beurt werden nomadische territoria
vaak geannexeerd door stadstaten en rijken en werd hun land en
grondstoffen ingenomen, waarbij de locale bevolking ontzet werd. Om
hun nomadische levensstijl te kunnen blijven leiden, hadden Eurazische
nomaden toegang nodig tot nieuwe grondstoffen.
De lange migratieroutes van nomaden maakten ze ideale tussenpersonen
voor het transport en de handel van goederen. Nomaden uit NoordAfrika en het Arabische Schiereiland waren essentiële tussenpersonen
op de handelsroutes in Zuidwest-Azië en het Arabische Schiereiland.
Er ontstond een bloeiende handel langs de Zijderoute. Dankzij hun
aandeel in handel over het hele continent, verkregen deze stammen
veel rijkdom en militaire macht. De nomadische stemmen verenigden
zich uiteindelijk in een machtig rijk als gevolg van de opkomst van de
profeet Mohammed en de islam. Tegen 1000n.Chr. waren de islamitische
kalifaten en regering in dit rijk in het bezit van de meest winstgevende
landbouwgronden en handelsroutes in het westelijk halfrond.
Omdat er steeds meer onenigheid ontstond tussen pastorale
maatschappijen, kregen pastorale legers steeds meer macht over de
rest van de staten. Voor de Arabieren werd bijvoorbeeld het verschil
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De snelle uitbreiding van de Islamitische samenleving vond plaats binnen
drie generaties kaliefen, de opvolgers van Mohammed. Na de eerste
vier kaliefen (636-661), verdeelden de Islamieten zich in Soennieten en
Sjiieten. Een van de bijdrages van de Omajjaadse kaliefen (661-750) en het
kalifaat van de Abbasiden (750-1258) was de vertaling, ontwikkeling en
verspreiding van de kennis van de grote denkers uit het Oude Griekenland.
We moeten onthouden dat de Islamitische samenleving door de eeuwen
heen verdeeld was in meerdere koninkrijken en dynastieën.

Islamitische wereld onder
Muhammad 610 - 632
Territorium toegevoegd door
eerste vier Kaliefen 632 - 661
Territorium toegevoegd door
Abbassid 661 - 750
Territorium toegevoegd door
Umayyad 750 - 1258
Uitbreidingen

tussen een simpele Bedoeinse herder en de nobele families van Mekka
een permanent feit na de verspreiden van de islam. Deze verdeling
werd een starre hiërarchie waarbinnen herders en nobele families ieder
een verschillende plaats kregen. Gelijksoortige verdelingen ontstonden
ook in de pastorale gemeenschappen van Turkijen en Mongolië toen
zij zich verspreidden over het oostelijk halfrond van de 10e tot de 14e
eeuw.

De Mongoolse overwinning

De Mongoolse onderwerping in de 13e eeuw was niet de eerste keer dat
gewapende ruiters de wereld probeerden te veroveren. De Mongolen
volgden hetzelfde pad en gebruikten een aantal van dezelfde
technieken als eerdere migranten, vooral Turkse groepen, maar zij

42
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN TOT EEN
KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

De Mongoolse uitbreiding
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waren dodelijk efficient. Verschillende Mongoolse vorstendommen
streden met elkaar om militaire macht, ieder in samenwerking met de
Jurchen, een volk uit Noord-China. Genghis Khan werd de dominante
leider van een Mongools statenbond in 1206. Tegen 1220 hadden
Mongoolse ruiters te paard en hun bondgenoten het grootste deel
van de Jurchen veroverd. Naarna begonnen Mongoolse troepen zowel
het westen als het zuiden te veroveren. Veel soldaten in de Mongoolse
legers waren Turks. Hoewel de Mongolen een eeuw lang deze regio
beheersden, werden ze dus technisch gezien in aantal overtroffen
door de Turken. Binnen het kanaat van de Goude Horde verspreidden
Turkse volken zich naar de steppen in het westen, waarbij ze veel
kleine etnische groepen in de Kaukasus overspoelden en de Slavische
bevolking overheersten of verdreven.
Toen de Gouden Horde islamitisch werd, werd Arabisch de meest
gebruikte geschreven taal in het rijk. Het grootvorstendom Moskou
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was ooit een onderdeel van het rijk van de Gouden Horde en werd
langzaam steeds invloedrijker, tot het weigerde nog langer onderhevig
te zijn aan de Horde. In de 16e eeuw veroverde dit grootvorstendom
de resten van het kanaat.
De meest spectaculaire zeevarende migranten uit het eerste millennium
n.Chr. waren de Vikings. Van de 8e tot de 11e eeuw brachten ze oorlog,
handel en nederzettingen naar het oosten, westen en zuiden van hun
Scandinavische thuisland. Vikings hadden de macht over het huidige
Denemarken, Zweden, Noorwegen, Ijsland, delen van Oekraïne en
Normandië en vormden blijvende connecties met het Middellandse
Zeegebied en Oost-Europa. Op het toppunt van hun macht stuurden
de Viking vloten van honderden schepen naar Constantinopel, Parijs,
Londen en Parijse gebieden rond de Kaspische Zee, hoewel deze
aanslagen uiteindelijk geen succes hadden. Commercie, oorlog en
staatkunde kwamen samen op. De Vikings startten meteen een
handelsemporium zodra de strijd om politieke macht gevoerd was.
De staten Novgorod en Kiev, gevormd door Vikings, namen snel de
Slavische taal over en werden de politieke kern van een opkomende
Russische identiteit. Vikingkolonisten in Groenland en Noord-Amerika
bestonden niet langer als aparte groepen. De Normandische verovering
van Engeland maakte van het Frans de hoofdtaal en het christendom de
belangrijkste religie. In de 11e eeuw bereikte de macht van de Vikingen
zijn top, toen het koninkrijk Sicilië een wereldwijd centrum werd voor
de uitwisseling van kennis tussen religieuze groepen.

De Vikingstrijders

De migratie van religies

In deze periode reisden religeuze predikers steeds vaker naar
andere gebieden om hun geloof te verspreiden. Hun doel was
om monotheïstische religies over de hele wereld te verspreiden.
Sommige religieuze groepen werden geïntegreerd of getolereerd
door de wereldrijken; anderen werden vervolgd of in hun sociale en
economische vrijheden beperkt.
Een voorbeeld hiervan is de Armeense of joodse diaspora. De
Armeense gebieden ten zuidwesten van de Kaukasus, die in de
eerste helf van de eerste eeuw n.Chr. een onafhankelijke staat
vormden, werden opgenomen in het groeiende islamitische rijk. De
Armeniërs, die christen waren, hadden handelsposten opgesteld in
het oosten van het islamitische grondgebied en handelden met verre
naties als Tibet en Siberië. Door deze handelscontacten ontstonden
permanente connecties tussen Armeniërs, Wangara en joden tussen
het Middellandse Zeegebied en de Indische Oceaan. Na de opkomst
van de islam leefden de meeste joden in islamitische gebieden, van
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Afghanistan tot Iberia. Na verloop van tijd verhuisden veel van hen naar
het christelijke Europa. Veel joden specialiseerden zich als handelaren,
verhuisden naar de andere kant van de Indische Oceaan, begonnen in
goederen en ideeën te handelen, en vormden connecties.
Europese kruistochten en
handelsbelangen

Het Europese continent streefde naar steeds meer kolonisatie in de 11e
en 12e eeuw. Dit werd duidelijk toen de Europeanen voor het eerst hun
grenzen probeerden te verleggen met behulp van kruistochten (10691271 n.Chr.). Ze voerden twee eeuwen lang invasies uit in moslimgebieden
in het oosten van het Middellandse Zeegebied. In deze poging om de
islam terug te dringen, ontketenden de christenen de Reconquista.
Twee eeuwen van oorlog met de islamitische samenleving zorgde voor
een sterkere positie van de rooms-katholieke kerk in Europa.
Er werden steeds meer havens aangelegd in het huidige Italië, zoals
de havens in Genua en Venetië. Dit was de eerste stap naar een
nieuw commercieel systeem dat de concurrentie aan kon gaan met
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Religieuze retoriek is een
toespraak of een schrijven
over een kwestie vanuit
het perspectief van een
specifieke religie. De
religieuze retoriek zoekt
niet naar de historische of
feitelijke waarheid, maar
wil het publiek overtuigen
van de rechtmatigheid van
dogma’s en principes van
de religie.

Handel, handelaren en
netwerken
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de dominante islamitische economie, die bijna het hele Middellandse
Zeegebied in beslag namen. Omdat de kruistochten hier geen
verandering in konden brengen, moest Europa naar handelsroutes in
het westen en het zuiden zoeken om te kunnen blijven groeien. Europa
had weinig te bieden op het gebied van commercie: ze konden niet
de producten leveren die in trek waren in de Arabische, Indische en
Chinese wereld, zoals slaven en edele metalen.
Europa had zelf geen alternatief te bieden voor de nieuwe luxegoederen
(zijde, porcelijn en specerijen) die ze wilden kopen. Ze ontwikkelden
drie oplossingen voor dit probleem. Op de eerste plaats gingen ze
meer plunderen, vooral goud en zilver, en gebruikten ze de opbrengst
om luxegoederen te kopen. Daarnaast probeerden ze hun eigen
consumptiegoederen te produceren; eerst suiker en daarna katoen.
Als laatste hielden ze hun handelsroutes beter in het oog en openden
ze nieuwe routes. Deze commerciële uitbreiding ging vaak samen met
een poging tot religieuze retoriek, zoals de Ottomaanse verovering
van het christelijke Constantinopel in 1453.
Mensen waren op zoek naar beter land, omdat er te weinig land
beschikbaar was in hun eigen regio of om te ontsnappen aan parasieten
en bodemerosie. Naast deze permanentere vormen van migratie,
werden ook steeds meer mensen intercontinentale handelaren,
tussenpersonen en karavaanleiders. Het leven werd steeds mobieler.
De meesten mensen reisden over korte afstanden en bleven in de
regio waar ze geboren werden. Toch waren er een aantal mensen die
zich specialiseerden in handel, over korte of lange afstanden reisden
en daarmee hun cultuur beïnvloedden en meer begrip van de wereld
kweekten. Na 1000 n.Chr. ontstonden er ook handelsnetwerken over
langere afstanden. Een netwerk van handelscontacten verbond de
wereld met elkaar. Het Amerikaanse continent was hierin de grote
uitzondering.
De snelle uitbreiding van handelsnetwerken had grote en langdurige
gevolgen voor de planeet. Er waren veel spelers op dit wereldtoneel:
landbouwrijken, wereldsteden, havens en gebieden met waardevolle
grondstoffen. Zoals we in het eerste boekdeel zagen is handel de
uitwisseling van goederen. Dit is altijd een onderdeel van onze
geschiedenis geweest, maar in deze tijd werden handelsroutes
intercontinentaal. Dit leidde tot een ongeëvenaard netwerk van
wegen, oceaanroutes, buitenposten, havens en karavaanroutes. Handel
stimuleerde de groei van verschillende menselijke activiteiten en
beroepen zoals handelaren, tussenpersonen, winkelieren, reders en
zeevaarders.
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De uitwisseling van goederen
en innovaties binnen
handelsnetwerken

Handel en grensuitbreiding:
de Indische Oceaan

Migratie over langere afstanden zorgde ervoor dat goederen, kennis,
technieken en ziektes ook verder verspreid konden worden.
De Zijderoute en de Indische Oceaanroute verbond China met het
Middellandse Zeegebied en Afrika. De steeds groter en machtiger
wordende handelsnetwerken vormden een connectie tussen een
groot deel van Japan en de westkust van Afrika. China en West-Europa
werden tweede dynamische economische en sociale systemen wiens
handelen gevolgen had voor het grootste deel van Eurazië. Vikings
speelden eeuwenlang een cruciale rol in de handel tussen het noorden,
oosten en zuiden van Europa. Deze netwerken werden nog verder
uitgebreid van de 11e tot de 13e eeuw, met de grootschalige migratie
van nomaden uit Oost-Eurazië, de Arabische uitbreiding naar NoordAfrika en de Vikings in West- en Oost-Europa.
In deze periode waren veel handelsrouten een bron van culturele
en commerciële verrijking. Een van de interessantste routes was het
4000 kilometer lange Polynesische handelsnetwerk dat de eilanden
in de Stille Oceaan met elkaar verbonden. De Polynesiërs gebruikten
dit grootschalige netwerk om goederen te verhandelen en politieke
verbonden te sluiten. Tegelijkertijd ontstond er meer contact tussen
Zuid- en Noord-Amerika, dankzij een systeem van zeeroutes en
kustroutes waarlangs goederen vervoerd werden. Deze Amerikaanse
netwerken waren echter niet verbonden met de rest van de wereld.
In het Middellandse Zeegebied krioelde het van handelaren die ivoor,
goud en zout uit Noord-Afrika haalden en meenemen naar de Maritieme
Republieken in Italië (vooral Venetië en Genua), het Ottomaanse Rijk,
Vlaanderen en de Hanzesteden in Noord-Europa. De Europese staten
deden hun voordeel met de uitwisseling van goederen, ideeën en kennis
die via dit netwerk verspreid werden. De islamitische staten uit NoordAfrika waren de grootste in de handel in het Middellandse Zeegebied;
hun intercontinentale netwerk verbond West-Afrika met het noorden,
westen en zuiden van Europa, de oostkust van de Middellandse Zee
en Azië.
Het eerste intercontinentale handelsnetwerk in de Indische Oceaan
verbond Europa, het Arabische Schiereiland, Noord-Afrika, het
Indische subcontinent en Oost-Azië. Handel, migratie en religieuze
netwerken verbonden de oostkust en de westkust van de Indische
Oceaan, van Japan tot China, van Zuidoost-Azië tot India en van het
Arabische Schiereiland tot de oostkust van Afrika. Dit netwerk in de
Indische Oceaan was een verzameling van eerder ontstane regionale
netwerken (die boekdeel 1) die grote agrarische samenlevingen met
elkaar verbonden.
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De islamitische rijken in Noord-Afrika en het Arabische Schiereiland,
de sultanaten in Delhi en de dynastieën van China waren cruciale
knooppunten in dit netwerk. Deze boerengemeenschappen waren
vooral gericht op de productie van primaire grondstoffen. Hoewel
de macht en rijkdom van deze wereldrijken voornamelijk gebaseerd
was op het vergaren van meer landbouwgrond, werd handel steeds
belangrijker: actieve participatie in intercontinentale handel werd
onderdeel van de uitbreidingsstrategie.
Kalifaten in het Arabische Schiereiland waren een belangrijk westers
knooppunt voor handelsroutes, waardoor het handelsverkeer in
het westen van de Indische Oceaan flink toenam. Groothandelaren
hadden veel status binnen de islam, omdat de Profeet Mohammed
een handelaar en karavaanleider was. Rijke moslimsteden creëerden
ontzettend veel vraag naar luxegoederen. De Song-dynastie in
China vormde sterke handelsverbonden rond de Zijderoute en deed
enthousiast mee aan zeehandel. De Song-keizers zetten zelfs een
machtige keizerlijke marine op om piraterij rond het oostelijke deel
van de route in te perken. De Arabieren en Chinesen vormden op deze
manier meerdere grote rijken, vooral gebaseerd op zeehandel.
Het Cholarijk in Zuid-India imponeerde reizigers met rijkdom en
luxe: het was heel normaal om parades van olifanten bedekt in goud
en juwelen door de straten te zien marcheren. In het gebied dat nu
Indonesië is, was de groei van het Koninkrijk Srivijaya vrijwel helemaal
gebouwd op het heffen van belastingen op handelsschepen in de
Straat van Malakka. Zelfs Angkor, ver landinwaarts in het gebied van de
Khmer in Cambodia, gebruikte de Mekongrivier als een snelweg naar
het handelsnetwerk in de Indische Oceaan. Landbouw was niet langer
de enige manier waarop wereldrijken rijker konden worden.
De Indische Oceaan was nu een indrukwekkend handelsnetwerk van
zee- en landroutes die diverse belangrijke culturele en economische
knooppunten met elkaar verbonden. Dit was het eerste systeem
dat regionale netwerken, rijken en zeeroutes samenbracht tot een
geïntegreerd web dat drie continenten bereikte.
Controle over handelsroutes
en wereldsteden

Handel werd een belangrijk handvat in het verkrijgen en behouden
van meer rijkdom, macht en economische ontwikkeling. Handel en
specialistisch transport waren erg winstgevend: degenen die de macht
hadden over de handelsroutes konden veel geld verdienen met het
vervoeren van grondstoffen en met protectionistische maatregelen
zoals belastingheffing over de producten die langs deze routes
vervoerd werden. Havens langs de Perzische Golf, de Levant, ZuidIndië, de Champagneregio en Sarkand speelden een sleutelrol; dit
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Het systeem van de Indische Oceaan en de reizen van
Ibn Battuta, Marco Polo en Zheng He

DE REIZEN VAN IBN BATTUTA, MARCO POLO EN ZHENG HE
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Deze kaart vergelijkt de routes van
drie grote reizigers uit Europa (Italië),
Afrika (Marokko) en Azië (China).
Ze waren allemaal actief voor de
eerste Europese interoceanische
ontdekkingsreizen aan het einde van
de 15e eeuw. Hun ervaringen maken
duidelijk dat er in die tijd ontzettend
veel contact was binnen het AfroEuraziatische systeem.
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Marco Polo’ Routes
1271-1295

De Venetiaanse handelaar Marco Polo maakte een reis naar China en beschreef de
rijkdom. Marco Polo, die voornamelijk te voet reisde, schreef een reisverslag, “Il
Milione” dat veel internationaal succes genoot en veel invloed had op cartografen
uit de komende eeuwen.
De geschiedkundige en advocaat Ibn Battuta, uit Tanger, bezocht een verrassend
groot aantal landen als je nagaat welk vervoer er beschikbaar was in 1300. Zijn
reisverslagen gaven een historisch en sociologisch beeld van de gebieden die hij
bezocht.
De admiraal en diplomaat Zheng He leidde een vloot enorme schepen (tot 130
meter lang) door een aantal expedities op de zeeën en oceanen van Azië en tot de
Afrikaanse kust. Na zijn dood hielden de reizen naar China tijdelijk op en begon
de Ming-dynastie zich meer te richten op het verdedigen van hun landsgrenzen.
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Wereldsteden zijn grote
steden die bemiddelen in
de handel in internationale
handelsnetwerken
Randgebieden verwijst naar
regio’s die landinwaarts
liggen vanaf een kust of
van de oevers van grote
rivieren. Het verwijst ook
naar gebieden die buiten
een stad liggen.

Gebieden met specialistische
producten

Groeiende wereldbevolking
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waren strategische verbindingspunten voor handelspartners.
Steden waren cruciale knooppunten in dit intercontinentale
handelssysteem. Verschillende regionale systemen werden steeds
meer met elkaar verbonden, dankzij interactie tussen deze steden in de
13e en 14e eeuw. Sommige steden, zoals Malakka, Aden, Palembang en
Venetië, verbonden continenten en werden wereldsteden. Dit netwerk
van steden had veel invloed op de economieën van de randgebieden en
het platteland rond de steden. Steden waren belangrijke knooppunten
in het internationale handelsnetwerk. Dit systeem was niet gelijk
verdeeld; wereldsteden werden metaforische eilanden in een zee van
geïsoleerde en ondergeschikte plattelandsgebieden.
Binnen dit intercontinentale netwerk werden bepaalde regio’s
relevanter dan andere, omdat ze beschikten over waardevolle
grondstoffen die nergens anders verkrijgbaar waren. Voorbeelden
zijn wol van hoge kwaliteit uit Engeland, kamfer uit Sumatra, wierook
en mirre uit het Arabische Schiereiland, specerijen uit het Indische
Schiereiland, juwelen uit Ceylon, ivoor en struisvogelveren uit Afrika
en militaire slaven uit Oost-Europa.
De regio’s waar deze producten geproduceerd werden, begonnen zich
te richten op de bredere markt, die op dat moment uit drie continenten
bestond. Bepaalde vezelgewassen werden gebruikt voor de productie
van textiel in het buitenland; meer graasland voor schapen bracht
meer wol naar spinners en wevers voor de export. Een groeiende
metaalbewerkingssector voldeed aan de groeiende vraag naar wapens
en de export van kamfer, edelmetaal en specerijen werd ook steeds
populairder.
Europa vroeg om specerijen en India kon aan die vraag voldoen zodra
ze hun productie verhoogden. Landbouwsamenlevingen, stadstaten,
havens en gebieden met waardevolle grondstoffen in Azië, Europa
en Afrika handelden in specerijen. Daarmee werden al deze steden,
havens, handelsroutes en landbouwsamenlevingen onderdeel van
een mengelmoes van handel en economische groei. Rijkdom werd
universeel en steden werden groter.
De toenemende verwevenheid van landen en regio’s van 1000 tot
1500 n.Chr. brachten ook een ongeëvenaarde periode van groei in de
wereldbevolking met zich mee. De bevolking was tegen het einde van
deze periode bijna verdubbeld. In 1000 n.Chr. waren er ongeveer 250
miljoen mensen op de planeet, net zoveel als aan het begin van het
eerste millennium n.Chr. In 1200 n.Chr. waren er 400 miljoen mensen en
in 1400 n.Chr. waren er ongeveer 370 miljoen. In deze 400 jaar groeide
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de bevolking op elk continent, behalve in Azië, waar de bevolking
krimpte. Mensen verzamelden zich in steeds grotere groepen, zoals
in steden en wereldrijken, omdat de bevolking en de economie van
China en Europa ontzettend hard groeide van het einde van het
eerste millennium tot het midden van de 14e eeuw. Connecties,
ontstaan dankzij de uitbreiding van islamitische handelsactiviteiten,
bevorderden de vermenging van mensen in Eurazië en delen van Afrika.
Omdat mensen steeds meer met elkaar in contact kwamen, kregen
microben ook de kans om nieuwe bevolkingsgroepen te infecteren.
Op deze manier bewogen planten, dieeren, mensen en ziekten zich
tussen continenten.
Ziekten werden epidemieën in de 6e eeuw n.Chr. met de opkomst
van de Plaag van Justinianus. Ondanks de ernst van deze ziekte werd
bevolkingsgroei pas onderbroken door een tweede epidemie die
waarschijnlijk begon rond 1330 n.Chr. in Oost-Azië.
De Zwarte Dood was de naam voor de vernietigende pestepidemie
veroorzaakt door yersinia pestis, een bacterie die opkwam in OostAzië en zich verspreidde door heel Eurazië. Binnen twintig jaar stierf
een derde van de wereldbevolking. In Eurazië stierf waarschijnlijk meer
dan 50% van de bevolking in drukke steden en 20-30% van de mensen
op het platteland. De Zwarte Dood werd het hoofdonderwerp van
veel kronieken, historisch onderzoek en boeken over die tijd, omdat
het zo vernietigend was. De pest bleef eeuwenlang aanwezig, maar
werd langzaam minder besmettelijk. Hij kwam regelmatig terug, maar
verdween uiteindelijk als besmettelijke ziekte tegen het einde van de
17e eeuw, vanwege verbeterde immuniteit en hygiëne.
De volken die het hevigst getroffen werden door de pest, besloten te

De Zwarte Dood

DE ZWARTE DOOD

Zoek een beschrijving van
de Zwarte Dood uit Europese
literatuur uit de 14e en 15e eeuw
en neem de tekst mee om te
lezen in de les.

De bacterie yersinia pestis dringt het lichaam binnen via slijmvliezen
in de mond of de longen, of via wondjes in de huid. De builenvorm
werd meestal overgebracht door een geïnfecteerde vlo, die de bacterie
met een beet doorgaf. Er ontstonden grote, zwarte plekken van dood
weefsel op de huid. Na een paar dagen ontstond er een groot, hard
gezwel in de lymfeklieren van de lies, nek of oksel – een buil. Na acht
of tien dagen begon de zieke te herstellen of was hij overleden. In
sommige gevallen ontstonden er abcessen in de longen, waardoor een
hoestend slachtoffer de ziekte kon verspreiden: hierdoor ontstond een
besmettelijke variant die snel verspreidde en altijd dodelijk was. In dat
geval overleed het slachtoffer na twee of drie dagen.
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verhuizen om aan de epidemie te ontsnappen. Sommigen trokken naar
het platteland; anderen naar steden op zoek naar hulp. Deze migratie
kwam in golven: een groep verplaatste zich en dwong een andere groep
migranten die daar al was om verder te trekken. Veel overlevenden
van de pest kozen er waarschijnlijk voor om te blijven omdat ze land
en bezittingen geërfd hadden van hun overleden familieleden. Na de
Zwarte Dood ging een dramatische afname van de bevolking gepaard
met een dramatische afname van verstedelijking. Dit had ook een
negatieve invloed op de handel, vooral over lange afstanden.

De nasleep van de pest

In het midden van de 14e eeuw had de pest dramatische gevolgen voor
de bevolkingsgrootte en daarmee ook het aantal arbeiders. WestEuropa had veel land ter beschikking en weinig boeren. Om hiermee
om te gaan, ontwikkelden de Europese staten landbouwinnovaties en
instituten die de productiviteit verbeterden en nieuwe overschotten
produceerden. Hierdoor werden nieuwe innovaties op het gebied van
productie en grondstoffenwinning gefinancierd, waardoor uiteindelijk
een diversere economie ontstond. Deze ontwikkelingen stimuleerden
economische groei. Europese staten specialiseerden zich in de
groothandel van grondstoffen en ontwikkelden moderne markten en
commerciële instituten. Daarmee werden ze steeds afhankelijker van
de handel. Concurrentie tussen verschillende West-Europese staten
voedde de behoefte aan innovatie, waardoor de relatieve economische
macht van islamitische staten en Chinese dynastieën ook afnam. Deze
nieuwe balans gaf de Europese marine ook de kans om een aantal
essentiële regionale en internationale handelsnetwerken over te
nemen.
Nadat de pest zijn ergste tijd gehad had, begon de bevolking te
herstellen en zelfs een tijd te groeien. Europa en Oost-Azië begonnen
aan een nieuwe periode van groei en dit leidde uiteindelijk tot een
bevolkingsexplosie in de 16e eeuw. Deze enorme groei was niet
universeel; bevolkingsgroepen op het Arabische Schiereiland en in
Noord-Afrika stagneerden en werden zelfs kleiner.
Omdat de wereld zo verbonden was, leidde de achteruitgang van China
in het midden van de 15e eeuw ook tot achteruitgang in de verbonden
regio’s, vooral de regio’s die handeldreven met China.
De Centraal-Aziatische handelroutes werden gesloten na
boerenopstanden, politieke onrust in het Mongoolse Rijk en de
rampzalige epidemieën die de Aziatische bevolking troffen. Toen
de Mongolen in 1368 n.Chr. uit China verdreven werden, maakte dat
een einde aan de verbinding tussen handelsrouten die eindigden in

De val van rijken
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HET HANDELSYSTEEM VAN CHINA TIJDENS HET MING-KEIZERLIJK (1368-1644)
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Peking en zeeroutes die uitkwamen in de havens van Zuidoost-Azië.
Het oostelijk deel van het handelsnetwerk werd afgesneden en de
gevolgen waren merkbaar in het hele netwerk. Aan het einde van de
14e eeuw en in de 15e eeuw werd de verbinding tussen Azië en Europa
– via de Middellandse Zee en de Indische Oceaan – in stand gehouden
door een handelsverbond tussen Venetië en Egypte: deze zeeroutes
werden sterker, omdat concurrerende paden gesloten werden. De
Chinese vloot trok zich terug na 1435, waardoor de Arabische en
Gujarati Indiaase handelaren niet langer beschermd werden door hun
marine. Hierdoor ontstond een machtsvacuüm in de Indische Oceaan.
Dit vacuüm werd gevuld door de Portugezen, die de belangrijkste
handelsroutes veroverden en deze aanpasten aan hun eigen behoeften.
Een niet-hegemonisch
systeem

Van de 11e eeuw tot het midden van de 15e eeuw bestonden veel
regio’s onafhankelijk van elkaar: Mali in sub-Sahara-Afrika, de Inca’s in
Zuid-Amerika, de Mexica in Centraal-Amerika en Polynesië. Het meest
wijdverspreide systeem was het handelsnetwerk in de Indische Oceaan
dat bestond uit vele kleine netwerken en routes door Eurazië en delen
van Afrika.
Het Afro-Eurazische handelsnetwerk garandeerde winst en groei,
vooral in China, India en de islamitische maatschappijen; Europa lag aan
de rand van dit systeem. Er ontstonden rivaliteiten en interregionale
conflicten, maar over het algemeen vereist handel samenwerking.
Hoewel Aziatische en Arabische samenlevingen dynamischer,
innovatiever en rijker waren, was geen enkel gebied hegemonisch: er
was nergens één dominant land. Deelnemers aan dit systeem hadden
baat bij samenwerking en tolerantie. Individuele machthebbers
probeerden niet de dienst uit te maken of de controle over het hele
netwerk over te nemen. Dit veranderde drastisch in de 15e eeuw.
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HANDELWEGEN EN DE ONTWIKKELING VAN
STEDEN
De afbeeldingen vertegenwoordigen dezelfde stad (Constantinopel,
later Istanbul genoemd) in 1422 (aan de linkerkant) en in 1572 (aan de
rechterkant). Werk in tweetallen: vergelijk de afbeeldingen en beantwoord
de vragen door de tabel in te vullen. Schrijf vervolgens een korte tekst met
uitleg over historische en geografische redenen voor verschillen tussen de
twee afbeeldingen. Gebruik een betrouwbare informatiebron afkomstig van
internet of elders.

A - Constantinopel, 1422
B - Istanbul (Constantinopel), 1572
COMMUNICATIEROUTES
Hoeveel communicatieroutes op land zie je in de afbeelding?

A

B

Hoeveel schepen zie je in de afbeelding?

A

B

MARITIEME TECHNOLOGIE
Denk je dat de maritieme technologie erg ontwikkeld is in de afbeelding?
Waar baseer je dat op?

A

B

STADSUITBREIDING
Hoe groot is de stad in de afbeelding?

A

B

Denk je dat de stad veel inwoners heeft? Waar baseer je dat op?

A

B
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SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
Wereldregio’s en Aziatische
machten

De bron van de rijkdom van
wereldrijken

Tussen 1000 en 1500 n.Chr. had elke regio een eigen systeem voor de
uitwisseling van goederen, kennis, arbeiders en handelaren. Sommige
netwerken werden beperkt door natuurlijke barrières of verbonden
gespecialiseerde regio’s met elkaar.
Niet elke gebied in deze regionale netwerken was even rijk. Lange
tijd was West-Europa de minst relevante en minst rijke grote regio.
De snelle uitbreiding van internationale handel in de eeuwen na 1000
n.Chr. stond in direct verband met de groei en ontwikkeling van twee
regionale economische machten: de islamitische staten (inclusief de
sultanaten uit Delhi in India) en de Chinese dynastieën. China, India
en Afrika hadden allemaal meer economische macht dan Europa. Dit
was het islamitische gouden tijdperk in Noord-Afrika, West-Azië en
Noord-India en de tijd van de Song-dynastie (960-1279) , de Yuandynastie (1260-1368) en de Ming-dynastie 1( 368-1644) in China.
De grootste steden bevonden zich in China, de islamitische staten en
India. In China en West-Azië bestonden zelfs enige megasteden met
meer dan een miljoen inwoners. Dit netwerk van wereldsteden was een
geavanceerd systeem op het gebied van organisatie, uitbreiding, handel,
navigatie, scheepvaart, productie, marketing en handelsinstituten.
Het Middellandse Zeegebied, het Arabische Schiereiland en Azië
waren drie onderling afhankelijke regio’s, waarvan Azië de machtigste
en rijkste was. Toch maakte Azië ook ruimte voor andere gebieden die
onderdeel uitmaakten van dit brede en diverse netwerk.
Zoals we in boekdeel 1 zagen moesten wereldrijken hun grenzen
uitbreiden om te kunnen overleven: deze uitbreiding ging
voornamelijk om het verwerven van nieuw land, grondstoffen en
vooral arbeidskrachten. De reorganisatie van de boerenstand en
landbouwinnovaties waren essentieel voor de productie van grotere
landbouwoverschotten. Deze overschotten werden geïnvesteerd in
de opbouw van steden, handelsnetwerken en een diversificatie van
economische activiteiten die de agrarische rijken in staat stelden op
te bloeien.
Een wereldrijk was een complexe machine die strak gecontroleerd en
georganiseerd moest worden om de elite rijker te kunnen maken. Dit
doel werd vooral bereikt door het strak in toom houden van boeren en
het veroveren van nieuwe volken en territoria. De groeiende macht van
de stedelijke elite werd een belangrijke bron van groei en innovatie,
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maar ook van dwang en onderdrukking.
De bevolking op het platteland werd officieel geregistreerd, werd aan
hun land en dorp gekluisterd en stond onder strikte controle om de orde
te bewaren en om toegang te krijgen tot een deel van hun opbrengst.
Controle over arbeid was cruciaal voor de dominante klasse. Boeren
hadden veel arbeidsverplichtingen en kregen alleen toegang tot land
als ze belasting afstonden aan een lid van de dominante klasse.
Boerenarbeid was essentieel voor de groei van een wereldrijk. Als de
bevolking van een rijk buiten hun capaciteiten dreeg te groeien, moesten
meer boeren op hetzelfde land werken om de productie te verhogen.
Dit had twee uitkomsten. Aan de ene kant moesten boeren steeds
harder werken en werden ze steeds armer, waardoor de machtspositie
van het rijk op wankele poten kwam te staan. Aan de andere kant
faciliteerde deze manier van werken specialisatie van productie. Er
ontstonden steeds grotere verschillen tussen regio’s, omdat ze allemaal
andere oplossingen vonden voor deze sociale conflicten. In China
werden nieuwe arbeidsintensieve landbouwmethodes ontwikkeld,
zoals natte rijstbouw. In Centraal-Amerika en Afrika werd landbouw
ook intensiever. In Europa ontstonden nieuwe landbouwinnovaties en
gildes. Deze methodes om de groeiende bevolking te kunnen blijven
ondersteunen zorgden voor economische en sociale verandering:
het beïnvloedde arbeidsomstandigheden, legde meer druk op arme
mensen en verhoogde sociale spanningen.
We kijken naar een aantal regio’s: China, het Arabische Schiereiland,
Noord-Afrika, Sub-Sahara-Afrika, Europa, en de leefgebieden van de
Inca’s en de Azteken. Daarna geven we een overzicht van de manieren
waarop boeren in opstand kwamen tegen deze dwangarbeid, vooral
in Europa, waar deze opstanden langdurige gevolgen hadden voor de
hele wereld en leidde tot een nieuwe sociale orde.
Nomaden in Azië, zoals de Mongolen, beheersden de handelsroutes
over het land tussen China, India en het Middellandse Zeegebied en
werden daar ontzettend rijk van. Deze rijkdom werd de bron van de
politieke en militaire macht die de Mongoolse machten samenbracht
onder het bevel van Genghis Khan. Na deze eenwording veroverden
Mongolen grote territoria in Azië en Europa: oorlogen en invasies
verstoorden de handel en geldstroom. China had echter sterke
economische wortels in de landbouw.
Concurrerende landeigenaren verhoogden de belasting voor hun
pachters. Omdat dezelfde hoeveelheid voedsel steeds meer mensen
moest voeden, werden huurbedragen die eerst redelijk waren nu
afperserij. De groei van natte rijstbouw werd gestimuleerd door

Boeren in China
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De islamitische staten

de hogere klasse die meer boeren nodig had: hetzelfde land moest
meer voedsel produceren, dus meer mensen werden boeren. De
arme rijstboeren hadden het moeilijk, vooral omdat monocultuur de
overhand kreeg en er weinig andere arbeidskansen waren. Het werd
steeds moeilijker voor mensen om zich op een andere manier te
onderhouden.
Ook al werden de prijzen gereguleerd en werd hulp geboden bij
misoogsten, maakten veel boeren snel schulden in een crisis en
moesten ze hun land verkopen. Om de hoeveelheid landbouwgrond
te vergroten, boden regeringsambtenaren aanmoedigingspremies
in de vorm van belastingverlaging, irrigatiesystemen en militaire
bescherming. Grensuitbreiding, op vredevolle of gewelddadige
manieren, verlichtten tijdelijk de druk op de bevolking en waren een
oplossing voor de eindeloze opdeling van land binnen families.
De leefomstandigheden van de meeste boeren verbeterden niet.
Landbouw was arbeidsintensief, bood zware arbeidsomstandigheden
en was een onzeker en uitdagend werkveld. Ongelijkheid werd groter,
omdat landeigenaren meer winst konden halen uit de nieuwste
landbouwtechnieken en hulpmiddelen die verspreid werden door de
overheid.
Toenemende spanning leidde tot meerdere landbouwcrises,
boerenopstanden en herstelperiodes. Natuurrampen, misoogsten
en bevoorradingsproblemen zetten hoge druk op de beschikbare
bestaansmiddelen en het herstellingsvermogen van de Chinese
overheden. Ze reorgiseerden het landbezit meerdere keren, zetten
enorme migraties op en introduceerden nieuwe gewassen en
technieken zoals sneller groeiende rijstvariaties in de Song-dynastie.
Ondanks al deze maatregelen van de Chinese overheid, konden ze
misoogsten en hongersnoden niet voorkomen.

De islamitische staten

Tegen 1100 n.Chr., had de ontwikkeling en snelle groei van de
landbouwsector in de islamitische staten ook invloed op hun
uitbreiding en economische groei, waardoor ze bijzonder innovatief
en productief werden.
Er werd meer geïnvesteerd in arbeid en landbouwgrond, net als nieuwe
gewassen en innovaties, waardoor de productiviteit flink groeide.
Stijgende landbouwproductiviteit werd ook gestimuleerd door nieuwe
manieren waarop het land gebruikt werd. Rijke landeigenaren hadden
de volledige controle over het land, de gewassen die verbouwd
werden en de manier waarop ze verbouwd werden. Ze konden ook
kapitaal investeren en uitlenen voor langlopende projecten als
irrigatiesystemen en boomgaarden. Boeren en rijke landeigenaren
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produceerden nieuwe gewassen voor de handel, vooral van bomen,
zoals sinaasappels en citroenen. Dit stimuleerde grotere investeringen
in productieve landbouwtechnieken, innovaties en de toe-eigeningen
van nieuw productief landbouwgrond.
De Arabieren hadden in deze tijd ook land in hun bezit. Privébezit
werd door de wet beschermd en landbouwgrond werd waardevol
handelswaar. Er werd ook belasting geheven op landbouwgrond, maar
de belasting was laag en boeren konden dit vaak omzeilen. Ondanks
deze welvaart werd verdere grensuitbreiding ingeperkt door tekorten
aan grondstoffen als vruchtbaar land en water.

Het Byzantijnse Rijk

De welvaart van Sub-SaharaAfrika

Aan het begin van de 11e eeuw was de christelijke gemeenschap
verdeeld – een zogenaamde schisma – in de Katholieke Kerk (gevestigd
in Rome) en de Orthodoxe Kerk (gevestigd in Constantinopel) . Dit
leidde tot een dynamische periode voor het Byzantijnse Rijk, wiens
grensuitbreidende activiteiten winstgevend was voor een opkomende
klasse van militairen, overheidsambtenaren en Katholieke kerkleiders.
Het rijk was goed georganiseerd en geondersteund door een groter
bureacratisch systeem dat gespecialiseerd was in buitenlandse zaken,
kasbeheer, strafrecht en militaire training.
De staat nam de boerderijen in beslag en kleine boeren werden pachters
of landarbeiders. Slavernij bestond alleen nog in rijke gebieden. Slaven
houden was alleen rendabel in gebieden waar winst gemaakt kon
worden met handelsgewassen, zoals olijven en wijn, of in gevallen waar
de elite grote huishoudens onderhield als statussymbool.
Tegen 1200 n.Chr. waren pachters ruim in de meerderheid ten opzichte
van onafhankelijke kleine boeren. Dit maakte het rijk zowel financieel als
militair zwakker, omdat landheren hun pachters kunnen ontzeggen van
militaire dienst. De boeren waren het fundament van het Byzantijnse
Rijk en hun afname droeg bij aan de val van het Byzantijnse Rijk in het
midden van de 15e eeuw.
In Sub-Sahara-Afrika begonnen agro-pastorale gemeenschappen zich
te verspreiden na de tweede eeuw v.Chr. Wereldrijken kwamen op in
de eerste eeuw n.Chr. en werden geleid door machtige koningen en
maatschappijen met complexe sociale en politieke structuren. Deze
staten werden geïntegreerd in een handelsnetwerk dat West- en
Noord-Afrika met elkaar verbond. Een aantal van de eerste complexe
sociopolitieke systemen ontstonden in de Sahel – in Ghana en KanemBornu – en in Igbo-Ukwu en Ifé, twee gemeenschappen in de WestAfrikaanse bossen.
In deze staten leefden de bovenklasse van hetgene dat ze ingenomen
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Het Afrikaanse handelsnetwerk bij het aanbreken
van de kapitalistische wereldeconomie

HET AFRIKAANSE HANDELSNETWERK BIJ HET AANBREKEN VAN DE
KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE
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Hoofdsteden
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olifant

goud
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In Noord- en West-Afrika volgden verschillende economisch welvarende en cultureel geavanceerde rijken elkaar op.
De belangrijkste hiervan waren het Koninkrijk Ghana (300 - 1076) en het Koninkrijk Mali (1235-1546), dat werd vervangen
door het Songhairijk (1468 - 1591 CE). Naast een overvloed aan goud en andere luxe goederen, was de basis van deze
bloeiende rijken hun commerciële relatie met de islamitische beschaving.
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hadden van de onderworpen volken. Deze volkeren leverden belasting,
offers en werk. Deze uitwisseling werd geregeld door een tussenlaag van
de samenlevingen. Invloedrijke stammen in de onderworpen gebieden
kregen de macht om deze belasting te verzamelen. Ze ruilden dierlijke
producten tegen landbouwproducten en mest werd een belangrijk
onderdeel van de landbouw. Zowel herders als boeren hadden baat
bij deze uitwisseling. De rijkdom van West-Afrikaanse koninkrijken
steunde op een productieve landbouwsector en handelsnetwerken
tussen verschillende ecologische regio’s. Diverse bevolkingsgroepen
werkten samen en bereikten een redelijk niveau van welvaart. Steden
en dorpen werden knooppunten voor regionale en interregionale
handel.
Een andere dynastie uit dit tijdperk was het Koninkrijk Mali. De
hoofdstad, Timboektoe, onstond rond 1100 n.Chr. op de noordelijke
oever van de Niger, die een belangrijke handelsroute was. De Niger
verbond de landbouwgemeenschappen van sub-Saharisch WestAfrika met de grote woestijn in het noorden, waar vooral nomadische
herders en handelaren leefden. Timboektoe werd al snel een etnisch,
taalkundig en intellectueel knooppunt dat aantrekkelijk was voor
handelaren, immigranten en islamitische geleerden van heinde en verre.
Tussen de 12e en 14e eeuw groeide Timboektoe snel en trok het een
divers publiek aan: van de Toeareg uit het noorden tot de Fulbe en
Songhai uit het westen en zuiden. Ze kwamen naar de stad voor
hun veiligheid, om te studeren of voor de handel. Volgens Arabische
kronieken was Timboektoe een islamitische buitenpost gesticht door
de Toeareg. Tegen de 13e eeuw had de stad een rijke academische
traditie die op gelijke voet stond met oudere islamitische steden. De
stad was een islamitisch centrum voor wetenschap dat in verbinding
stond met de bredere islamitische gemeenschap in het noorden en
oosten. Als handelsknooppunt verbond Timboektoe zijn inwoners
ook met West-Afrika. Timboektoe werd gerespecteerd als een rijk
islamitisch handelscentrum, waardoor het veel autonomie had ten
opzichte de omringende regionale rijken. Mali en het Songhairijk
lieten Timboektoe vrij om hun wetenschappelijke en commerciële
connecties uit te breiden. Deze rijken profiteerden zelf namelijk ook
van die connecties.
Horigheid en de Europese
boerenstand

In Noord- en West-Europa waren veel landheren die landgoeden in hun
bezig hadden, maar ook gemeenschappelijke grond die gedeeld werd
door een hele boerengemeenschap. De mensen in de boerendorpen
op een landgoed waren verantwoordelijk voor de landbouw en
veeteelt. Deze vorm van landbezit vormde de basis voor een uniek
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Europees feodaal systeem met militaire en politieke banden; de
landheren moesten op hun beurt verantwoording afleggen aan de
landadel, onder andere hertogen, graven, markiezen en bisschoppen.
De landadel waren ondergeschikt aan de hoogste wereldrijken en
spirituele machten van de middeleeuwse samenleving: de heersende
koning of keizer en de paus van de Katholieke Kerk.
In de landbouweconomie van Europa werkten boeren op het land
om levensmiddelen te produceren. Ze werkten veelal op vaste
landgoeden of in stabiele nederzettingen. Boeren hielpen elkaar door
hun gereedschap en dieren aan elkaar uit te lenen. Kleine boeren die
deze middelen niet konden betalen, maakten gebruik van dagloners
met hun eigen gereedschap.
Landbouw was de bron van de welvaart, dus er werd gevochten om de
macht over deze gebieden. In sommige delen van Europa, vooral in het
noorden en oosten, hadden de boeren lang de macht over zichzelf.
In Rusland bleef de boerenstand bijvoorbeeld autonoom tot de 15e
eeuw.
Het grootste deel van Europa was echter niet in het bezit van
boeren, maar van andere machten, zoals kerken en koningen. Deze
machten eisten belasting van hun pachters, soms met veel geweld.
Boerenopstanden werden hard aangepakt. Toch bleven boeren zich
verzetten. Soms wonnen ze hun vrijheid, maar de meesten bleven
ondergeschikt aan landheren. Sommige boeren waren vrij, anderen niet.
Ze waren pachters zonder de rechten van vrije mensen. Ze moesten
niet alleen meer huur betalen, maar vaak ook onbetaald werk leveren.
Omdat landheren hun vrije pachters vaak ook onder druk zetten,
kwamen beide groepen na 1000 n.Chr. vaak terecht in een situatie
van horigheid. De verplichtingen van horigen transformeerden
door de eeuwen heen. Dit ging gepaard met veel conflicten en
onderhandelingen tussen boeren en landeigenaren. In de 13e en 14e
eeuw breidde horigheid zich steeds verder uit, tot uiteindelijk al het
vruchtbare en zelfs het minder vruchtbare land gecultiveerd was.
Dit proces werd soms onderbroken door invasies van buitenaf. In
Spanje en het Middellandse Zeegebied werd de islamitische macht
verstoord door West-Europese invasies. Met de verdrijving van
de moslims ging ook veel landbouwkundige kennis verloren. Later
moesten buitenlandse experts ingezet worden om de productie van
suikerriet in Sicilië weer op gang te krijgen.
De complexe regels van de
Inca’s

Net als in vele andere landbouwrijken was horigheid en slavernij
essentieel voor de welvaart in het Amerikaanse continent. Het
Amerikaanse land werd veroverd en teruggegeven aan lokale
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gemeenschappen. In ruil daarvoor moesten ze werken voor de
regering, religieuze instituten en het leger. Belasting en andere offers
werden gepresenteerd als iets waar de elite recht op had. De hoogte
van de belasting was afhankelijk van de grootte van het huishouden en
gebaseerd op een volkstelling die regelmatig herzien werd. De meeste
belastingplichtigen moesten jaarlijks twee tot drie maanden werken
voor hun bezittingen, maar er waren ook mensen met specifieke taken
die zwaarder belast werden.
Uiteindelijk werden de Inca’s steeds afhankelijker van specialisten. De
Inca’s creëerden meerdere gespecialiseerde industrieën om aan de
behoeftes van de samenleving te voldoen. Het sociale landschap in de
Andes was al complex, maar werd nog meer gefragmenteerd toen de
Inca’s de macht kregen. In die tijd werden arbeiders geplaats in nieuw
veroverde gebieden om gebruik te maken van de rijke natuurlijke
grondstoffen. Het land werd gekoloniseerd door boeren, herders,
mijnwerkers, metselaars en verschillende ambachtslieden als wevers,
potters en metaalbewerkers.
De overheid stimuleerde de productie van bepaalde goederen.
Landbouwproductie nam toe omdat veel meer boeren schoffels
begonnen te gebruiken en ook de productie van gesponnen textiel
nam toe. Daardoor kon het gemiddelde huishouden zich ook wat
meer luxe veroorloven, zoals beter voedsel en gedecoreerd keramiek.
Ook metalen objecten werden meer geproduceerd en gedistribueerd.
Door de bevolking toegang te geven tot iets meer luxegoederen,
konden de Inca’s de controle behouden over de provincies. Ze eisten
dat de boeren grote voedseloverschotten produceerden en legden de
bevolking hun eigen ideologie op.

Het netwerk van de Azteken

In Centraal-Mexico ontstond een hecht en dichtbevolkt netwerk van
stadstaten. Er was politieke verdeling, maar culturele eenheid.
De Azteken vormden een hegemonisch rijk en hadden indirecte
controle over de provincies. De meeste stadstaten bleven onder
de zeggenschap van lokale leiders, maar zij betaalden belasting aan
het rijk. Stadstaten bleven een belangrijk onderdeel van de regering.
Ondertussen bevorderden de Azteken de handel met de buitenwereld.
Het Azteekse Rijk had echter weinig invloed op het dagelijks leven:
huishoudens hoefden maar weinig belasting te betalen. Het hoogland
van Mexico, inclusief Morelos, werd steeds commerciëler, maar de
koloniale bezetting had alleen indirecte en subtiele gevolgen voor de
bevolking. De Azteekse authoriteit vestigde zich binnen de bestaande
politieke en economische structuren en verkregen hun belastinggeld
via bestaande kanalen. Verschillende lagen van de samenleving
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AZTEEKSE RIJK EN INCA-BESCHAVINGEN

Legenda
Texcoco
Tlacopan

Steden

Tenochtitlán

Rivieren

Routes

Atlantische
Oceaan

AZTEEKSE RIJK
Het AZTEEKSE RIJK ontstaat uit
de overheersing van de Azteken
over andere Meso-Amerikaanse
volken.
Deze overheersing duurde van
1325 tot 1521, tot het ingenomen
werd door de Spanjaarden.

Pacifische
Oceaan
Cusco

La Paz

INCARIJK
Het INCARIJK ontstond door het
verenigen, veroveren of vreedzaam
annexeren van de meeste westelijke
gebieden van Zuid-Amerika.
Het Rijk duurde van ongeveer 1250
tot 1548, toen het definitief werd
veroverd door de Spanjaarden.
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ontmoetten elkaar binnen hun gemeenschap en hadden contact op
de markt, in het huwelijk, bij religieuze ceremonies en op het werk.
De onderwerping van boeren leidde tot grote en wijdverspreide
opstanden. Tegen de 11e of 12e eeuw n.Chr. onstond er steeds meer
onrust. Omdat onafhankelijke boeren in West- en Noord-Europa
steeds meer onderdrukt werden, veranderde de relatie tussen boeren
en landeigenaren vanaf de 11e eeuw n.Chr. Landeigenaren heften meer
belastingen. Boeren waren aan hun land gekluisterd en mochten niet
verhuizen. Het hofstelsel werd met geweld afgedwongen, maar boeren
zagen het land waarop ze werkten nog steeds als hun eigendom en
ze kwamen in opstand tegen de restricties van de landeigenaren.
Gemeenschapsgrond als bossen, meren en weilanden waren ruimtes
waarin boeren wilden samenwerken.
De crises van de 14e eeuw gaven boeren een sterkere
onderhandelingspositie tegenover hun landeigenaren en regering,
waardoor er aan een aantal van hun eisen voldaan werd. In tegenstelling
tot de Byzantijnse en Chinese overheden, namen Europese overheden
een aantal maatregelingen om boeren tegen hun landeigenaren te
beschermen. Over het algemeen werden boeren als een potentieel
probleem en een dreiging gezien. De boeren streden voor hun
autonomie, soms met economische onderhandelingen en soms met
politieke opstanden.

Boeren in opstand

Eeuwenlange oproer in
Europa

Landeigenaren eisten gehoorzaamheid en overheidsbelasting van de
boeren op hun land, maar dit leidde steeds vaker tot gewelddadige
opstanden. Er ontstond een sociaal conflict in Europa dat bijna 200
jaar duurde: de bevolking kwam in opstand tegen het hofstelsel,
horigheid, de paus en de authoriteit van de elite. Boeren vochten
dagelijks tegen het hofstelsel, de hoge belasting en de uitbuiting aan
de hand van hun landeigenaren. Er werd geprotesteerd op allerlei
manieren, zoals stakingen, te laat beginnen met de oogst en daardoor
de gewassen beschadigen, het slechtste deel van de oogst afgeven als
belastingsbetaling en desertie in oorlogstijd. Boeren protesteerden
door hun werk neer te leggen. De Jacquerie was een volksopstand
geleid door boeren in Noord-Frankrijk in 1358 n.Chr., waarbij meer dan
150 gemarteld en gedood werden en hun huizen en kastelen verwoest
werden. Uiteindelijk wist het leger de boeren te verslaan.
Boerenopstanden waren een reactie op het roofzuchtige hofsysteem,
waarbij boeren systematisch beroofd werden tot ze uiteindelijk
terugsloegen. Landeigenaren dwongen hun wil af. Boeren kwamen in
opstand tegen de belastingheffing, die volgens hen inging tegen de
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DE INQUISITIE
De Inquisitie was een roomskatholieke rechtbank opgezet
in 1232 door Paus Gregorius IX;
het doel was om iedereen die
tegen de kerk was te vinden en
straffen voor hun afwijkende
geloof, dat ketterij genoemd
werd. Het werd opnieuw opgezet
tijdens de godsdienstoorlogen
om Protestanten en vrouwen,
die heksen genoemd werden, te
vervolgen. De Inquisitie stond
erom bekend geen rekening te
houden met individuele rechten
of vooroordelen van aanklagers
en om hun onnodig wrede
straffen.

Denk kritisch na: waarom
zou een belangrijk instituut
als de rooms-katholieke
kerk zoveel moeite nemen
om andersdenkenden te
onderdrukken?

natuur en hun vrijheid. Sommige boeren ontsnapten aan lijfeigenschap
door de vluchten naar omringende dorpen en steden. Ook maakten
boeren steeds meer gebruik van het gemene recht om hun eigen
belangen te behartigen, waardoor landeigenaren in de 13e eeuw steeds
meer geschreven wetten aannamen.
De boeren kwamen soms als winnaars uit de strijd. De Magna Carta
en andere vergelijkbare verdragen waren een overwinning voor de
boeren: wetgeving werd hervormd. Hierdoor kregen boerendorpen
iets meer vrijheid. Een andere overwinning voor de boeren was dat ze
hun belasting voortaan konden betalen met geld in plaats van met hun
eigen tijd en arbeid. Deze overwinning had echter ook nadelen, omdat
hierdoor een scheiding ontstond tussen boeren die wel konden betalen
en boeren die dit zich niet konden veroorloven. Dit had dramatische
en eeuwenlangslepende gevolgen. Een veel directer gevolg was
financiële schuld. Hierdoor ontstond een grote groep landloze boeren
die van liefdadigheid moesten leven. Er werden wetten opgesteld om
landloperij tegen te gaan.
De Zwarte Dood was het enige dat uiteindelijk een einde kon
maken aan dit scenario: de ziekte maakte geen onderscheid tussen
rijk en arm. De dood werd een onderdeel van het dagelijks leven
en de beroepsbevolking kromp enorm. Een derde van de Europese
bevolking stierf en het arbeidstekort gaf boeren een betere
onderhandelingspositie. Tegen het einde van de 14e eeuw waren er
hele dorpen die weigerden belasting te betalen. Soms verbrandden ze
de archieven met hun contracten. Landeigenaren in sommige gebieden
vielen terug op lijfeigenschap en slavernij. De 15e eeuw bruisde van
de opstanden; het gevecht tegen onderdrukking verspreidde zich over
heel Europa.
Boeren speelden ook de hoofdrol in opstanden tegen kerken en
landeigenaren; deze opstanden werden geleid door charismatische
leiders die de boeren wisten te mobiliseren tegen hun onderdrukkers.
Een van de belangrijkste bewegingen in deze tijd was de ketterse
beweging in Italië, Duitsland, Frankrijk en Vlaanderen, waar radicale
ideeën verspreid werden en kerken en scholen een nieuwe rol kregen;
een vluchtelingennetwerk om te ontsnappen aan vervolging van de
rooms-katholieke kerk. De Inquisitie was de rechtbank van deze kerk,
wiens onderdrukking en vervolging diepe culturele sporen achterliet;
honderdduizenden boeren, monniken en armen werden veroordeeld
van ketterij vanwege hun opstand tegen landeigenaren.
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Rond 1000 n.Chr. ontstond in Noordwest-Europa een belangrijke
verandering in de verhoudingen binnen families en de relatie tussen
individuen en hun gemeenschap. Mensen vormden steeds vaker
een nieuw huishouden nadat ze getrouwd waren. Nieuwe koppels
namen familiebedrijven over of verhuisden naar een andere plek.
Deze manier van leven vereiste meer financiële zekerheid. Daardoor
werd het huwelijk vaak uitgesteld tot mensen 25 jaar of ouder waren.
Veel volwassenen, soms wel een vijfde deel, bleven ongetrouwd.
In Zuid- en Oost-Europa waren families complexer. Meestal bleven
nieuwe getrouwde koppels bij hun familie wonen. Omdat ze geen
eigen inkomen nodig hadden, konden ze sneller trouwen. In het
tweede millennium ontstonden unieke Europese gewoontes rond het
huwelijk die gerelateerd waren aan veranderingen in de wetgeving rond
huwelijken en erfenissen. Vrouwen konden vaker erven, land bezitten
en geld sparen. Ze konden ook vaker werken, waardoor er meer
flexibele arbeidskrachten beschikbaar kwamen, voornamelijk rond de
kust van de Noordzee.
In China bleven pasgetrouwde stellen vaak in het ouderlijk huis wonen,
vooral de oudste zoon. Ouders hielden zeggenschap en hun kinderen
trouwden jong. Meisjes trouwden vanaf 12 jaar oud en bijna iedereen
trad in het huwelijk. Door deze gezinssamenstellingen ontstonden
verschillende maatregelen om het aantal kinderen te beperken. In
China was het huwelijk minder de keuze van twee mensen en meer een
contract tussen families. De ouders hadden veel macht en vrouwen
konden niks erven. Individuele vrijheid was minder belangrijk dan in
West-Europa. De belangen van de familie stonden voorop, omdat zij
een sociaal vangnet vormden.
Veel Afrikaanse gemeenschappen waren matrilineair en hun huwelijken
draaiden om een bruidsprijs in plaats van een bruidsschat. Vrouwen
waren een bron van rijkdom in plaats van een kostenpost, want met
het vee of land dat hun echtgenoten boden in ruil voor het huwelijk
konden hun broers ook trouwen. Polygenie werd geaccepteerd in de
meeste Afrikaanse culturen; families woonden samen, maar elke vrouw
had haar eigen huis, vee, akkers en eigendommen. De arbeidsverdeling
was overal anders, maar meestal waren vrouwen verantwoordelijk voor
het telen en verwerken van eetbare wortels en knollen, die vaak het
hoofdvoedsel waren. Omdat ze vaak hun eigen land en eigendom
bezaten, werkten vrouwen ook als handelaren in marktsteden en
reisden ze soms door grotere gebieden.
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Ongelijkheid en
vrouwenopstanden

Landbouw bleef de economie domineren en bleef ook nieuwe
vormen van ongelijkheid verspreiden; mannen werkten op het land en
vrouwen waren van hen afhankelijk. De verspreiding van religies als het
christendom en de islam benadrukte het verschil tussen rollen voor
mannen en vrouwen. Het werk werd steeds strakker verdeeld en er
ontstond een oorlog tegen vrouwen in 14e-eeuws Europa.
In Europa en het Middellands Zeegebied werden vrouwen steeds meer
gezien als een bezit: een object dat geen eigen rechten had. Een vrouw
had geen gezag over haar eigen lichaam; het was een grondstof op het
land van haar echtgenoot. De meeste vrouwen waren het persoonlijk
eigendom van een man, die met hun kon doen wat hij wilde. Mannen
hadden zeggenschap over elk aspect van het leven, zo ook het huwelijk
en seks. In Europa verloren vrouwen het recht om een derde deel van
het bezit van hun echtgenoot te erven (tertia) en op het platteland
mochten ze geen eigen land bezitten.
Een opstand van vrouwen tegen dwangarbeid en ongelijkheid kwam op
en verspreidde zich door Europa; dit leidde tot organisaties die streden
voor meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen. In de 13e eeuw leidden
vrouwen de strijd tegen lijfeigenschap en verhuisden ze naar steden
waar ze als huisbediende, straatverkopers of sekswerkers aan de slag
gingen. Toen werden stadswetten minder beperkend voor vrouwen en
konden ze aan het werk als smeden, bakkers, winkeliers, slagers, etc. Nog
belangrijker was dat vrouwen nu dokters en verloskundigen werden.
Zij waren de enigen die keizersnedes uitvoerden nadat de techniek in
de 13e eeuw ontwikkeld werd. Tegelijkertijd stonden vrouwen aan het
hoofd van grote volksopstanden en kettersbewegingen.
De rooms-katholieke kerk reageerde gewelddadig op deze opstanden
en bleef streng optreden tegen seksualiteit, abortus, homoseksualiteit,
anticonceptie en huwelijken die buiten deze kerk om gesloten werden.
Vrouwen werden op indringende en gewelddadige manieren onderdrukt
als ze enig afwijkend gedrag vertoonden: anticonceptiemiddelen
waren ‘vergif van onvruchtbaarheid’, abortus was een vloek en vrouwen
waren heksen. Homoseksuele mensen waren gevaarlijk omdat zij zich
niet voortplantten. Dit alles werd hevig gestigmatiseerd en vervolgd.
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HET HOFSTELSEL
1

Kijk naar de afbeelding. Wat
zegt deze afbeelding over
de sociale organisatie en
ongelijkheid in Europa in die
tijd? Vink de zinnen aan die deze
vraag beantwoorden.

De Cyclus van de Maanden is een verzameling fresco’s in Trento (Italië) in het
kasteel Buonconsiglio. Het wordt toegeschreven aan de meester Wenceslas.
De elf fresco’s (er is er een verloren gegaan) zijn gedetailleerde afbeeldingen
van echte gebeurtenissen tussen het einde van de 14e eeuw en het begin van
de 15e eeuw n.Chr.

Bovenaan de afbeelding zie je:
edelen die boeren helpen in de
wijngaard.
twee boeren gekleed en korte,
luchtige tunieken: een leidt een
ploeg getrokken door ossen en
de ander leidt twee paarden.
een vrouw, in een wit gewaad
en blote voeten, gaat met een
schoffel langs de perfecte
groeven die de ploeg gemaakt
heeft.
boeren.
een edelman zaait een veld in.
een boer bij een molen.
Middenin de afbeelding zie je:
een boerin die koolrapen plukt.
een edelman die vee houdt.
een edelvrouw die vist.
Onderaan de afbeelding zie je:
edelen in hun vrije tijd, die
paardrijden, elkaar ontmoeten
buiten de stadsmuur of met
valken jagen.
een edelvrouw en twee ridders
te paard komen uit de deur van
een rood kasteel.
nobelen omringd door hun
honden.
een edelvrouw en twee ridders
in fraaie kleding naast een
vrouw en twee ridders in
simpele kleding en op blote
voeten.

Gebruik de volgende zinnen om een korte tekst te schrijven over sociale
organisatie in Europa tussen het einde van de 14e en het begin van de 15e
eeuw n.Chr.

2

3 Stel je voor welke figuren in de afbeelding de volgende gedachten zouden
hebben: “Mijn kwaliteit van leven hangt af van de mensen waar ik voor moet
werken. Mijn leven is afhankelijk van die mensen, niet direct van mijn werk.
Ik produceer voedsel, maar niet voor mezelf. Ik moet voedsel produceren
voor de handel, die buiten mijn controle ligt. Ik moet een deel van mijn leven
en het grootste deel van mijn tijd aan anderen geven, die bepalen hoeveel
mijn leven waard is en hoeveel geld ik daarvoor krijg.”
Welk figuur zou jij willen zijn? Leg je antwoord uit

3
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Written law to protect individual rights

HET GESCHREVEN RECHT TER BESCHERMING VAN
INDIVIDUELE RECHTEN

De Magna Carta Libertatum
(de Grote Oorkonde van de
Vrijheden), meestal afgekort
tot Magna Carta, is een
charter met rechten opgesteld
door de Aartsbisschop van
Canterbury en aangenomen
door de Engelse koning Jan
op 15 juni 1215. Het document
is geschreven op perkament
gemaakt van schapenhuid in
middeleeuws Latijn.

Lees de volgende korte
uittreksels uit de eerste editie
van de Magna Carta (1215) en
doe vervolgens de opdrachten.

1 Zoek de betekenis van de
volgende woorden op in online
woordenboeken
VERPLAATSBAAR

GOEDEREN

(1) Eerst, zoals wij tegenover God verklaren, en met deze charter bevestigen
voor ons en onze nazaten tot in de eeuwigheid, zal de Engelse kerk de
vrijheid krijgen en haar rechten behouden en niet in haar vrijheden beperkt
worden.
(7) Na de dood van haar man, heeft een weduwe direct recht op haar deel
van de bruidsschat en de erfenis. Een weduwe zal niet gedwongen worden te
trouwen, zolang ze niet in het huwelijk wil treden.
(9) Noch wij noch onze ambtenaren zullen enig land of geld eisen als
schuldbetaling, zolang de schuldenaar nog voldoende goederen heeft om de
schuld te kwijten.
(20) Voor een klein misdrijf zal een vrije man beboet worden in verhouding
tot de ernst van het misdrijf, en voor een ernstig misdrijf geldt een ernstige
straf, maar niet zo zwaar dat het hem van zijn volledige levensonderhoud
ontdoet.
(23) Geen dorp of persoon zal gedwongen worden bruggen over rivieren te
bouwen, behalve degenen die hiertoe vanouds verplicht zijn.
(24) Geen sheriff, agent, lijkschouwer of andere koninklijke ambtenaar zal
rechtszaken behandelen die de verantwoordelijkheid zijn van koninklijke
rechters.
(28) Geen agent of enige koninklijke ambtenaar zal maïs of andere goederen
innemen zonder directe betaling, tenzij de verkoper instemt met uitstelling
van betaling.
(31) Wij noch enige koninklijke ambtenaar zullen hout voor ons kasteel, of
voor enig ander doel, wegnemen zonder toestemming van de eigenaar.
(33) Weervisserij zal verboden worden in de Thames, de Medway en door
heel Engeland, behalve aan de zeekust.
(35) Er zullen standaardmaten bepaald worden voor wijn, bier en maïs, door
het hele koninkrijk. Er zal ook een standaardmaat voor geverfde stof komen.
Gewichten zullen evenzo gestandaardiseerd worden.
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(38) In de toekomst zal geen ambtenaar een man veroordelen op zijn
eigen woord alleen, zonder betrouwbare getuigenis.

TRIVIAAL

(39) Geen vrije man zal gevangen gehouden worden of van zijn rechten of
bezittingen ontdaan worden, of verbannen worden, zonder berecht te worden
door zijn gelijken of door de wet van het land. [Zie hieronder een uittreksel
uit het charter, met een transcriptie van het Latijn]

MISDRIJF

LEVENSONDERHOUD

Nullus liber homo capiatur, vel imprisonetur, aut disseisiatur, aut utlagetur,
aut exuletur, aut aliquo modo destruatur, nec super eum ibimus, nec super
eum mittemus, nisi per legale judicium parium suorum vel per legem terre.
VERPLICHTING

(41) Alle handelaren mogen onbevreesd Engeland verlaten, en mogen
binnen het land reizen voor handelsredenen, zonder hiervan op illegale wijze
weerhouden te worden.
Bron: G.R.C. Davis, Magna Carta, British Museum, 1963

RECHTSZAKEN

2

Rangschik de geciteerde artikelen in de tabel.
INDIVIDUELE RECHTEN

BEZITSRECHTEN

BETALING

RELIGIEUZE VOORSCHRIFTEN
WEERVISSERIJ

FAMILIERECHT

VROUWENRECHTEN

GELIJK

HANDELSRECHTEN
VORDERINGEN

RUIMTELIJKE ORDENING

Zoek en download de grondwet van jouw land en vergelijk de principes die
daarin beschreven worden met de artikelen uit de Magna Carta hierboven.
Welke overeenkomsten en verschillen zie je? Schrijf ze op een poster.
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De kaart van Turkse talen

WERELDBEELDEN
Mensen hebben altijd afbeeldingen gemaakt van zichzelf en de wereld
om hen heen. Gravures, schilderijen en standbeelden tonen ons het
wereldbeeld van onze voorouders. Elk kunstwerk laat ons zien hoe de
maker dacht over hun plaats in de wereld, de sociale hiërarchie, hun
geloof en hun relatie met de buitenwereld. Landkaarten, geschiedkunde
en kunstwerken reflecteerden het beeld dat de geschoolde elite had
van hun samenleving en de buitenwereld. Wereldrijken en koninkrijken
hadden op deze manier veel invloed op de manier hoe mensen naar
elkaar en de wereld keken.
We gaan kijken naar een aantal van deze wereldbeelden, om te zien
hoe mensen dachten over de wereld en om ons eigen perspectief te
verbreden.
De verhalen van een
gemeenschap
De Gulistan (“The Rose
Garden”) is een van de
beroemdste werken in de
Perzische literatuur. Het is
een verzameling gedichten en
verhalen geschreven in 1258
door de dichter Sa’di.

Zoek op internet naar Gulistanverhalen, kies er een en lees
het. Vat vervolgens het verhaal
voor je klasgenoten samen en
geef je persoonlijke mening
erover.

De kaart van Turkse talen

Het weergeven van beschavingen op landkaarten is een van de
belangrijkste manieren waarop mensen een wereldbeeld ontwikkelden.
Andere menselijke creaties laten ons zien hoe mensen hun leven
leidden en hoe ze de wereld zagen. Zo zijn er bijvoorbeeld bekende
wandtapijten bewaard gebleven die het dagelijks leven van de Vikings
weergeven. Mythes en geschiedkundige verhalen laten zien hoe
beschavingen ontstaan zijn. Deze verhalen geven ook een beeld
van de sociale hiërarchie in een samenleving. Een voorbeeld hiervan
is het heldenepos van Sundiata, een 13e eeuws verhaal over de
ontstaansgeschiedenis van het Koninkrijk Mali waarin ook het belang
beschreven wordt van staatsmanschap en handel met de Mandebevolking. Het verhaal gaat dat twee prinsen in het vroege Koninkrijk
Mali hun taken verdeelden – de een werd een handelaar en de ander
werd jager en koning – en hoe zij hun beroep doorgaven aan hun
nazaten. Verhalen, kunstwerken en landkaarten stelden wereldrijken in
staat hun normen, waarden en levenswijze te verspreiden.
De geleerde Mahmud al-Kashgari bestudeerde in 1072 n.Chr. de
Turkse talen om hun taalkundige puurheid – en de superioriteit van
nomadische volken – te bewijzen. De oude stad Balasagoen, in het
huidige Kirgizië, is het middelpunt van deze kaart; we zien de Kaspische
Zee in het noorden, Irak, Armenië, Jemen en Egypte in het westen,
China en Japan in het oosten en de Hindoestanen, Kasjmir en Magog in
het zuiden. Dit alles is omringd door een oceaan.
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WERELDKAART VAN ALIDRISI
Deze kaart uit de 12e
eeuw is getekend door
de Arabische cartograaf
Muhammad al-Idrisi.
Bagdad staat in het midden
van de kaart en Zuid staat
bovenaan.

Cartograaf Muhammad al-Idrisi maakte de Tabula Rogeriana in 1154. Het
was toentertijd een uniek document, omdat het de wereld weergaf
van IJsland tot China, inclusief het noorden van Afrika. De belangrijkste
innovaties zijn de details over elke regio, klimaatzone en landsgrenzen.
Elk gebied kreeg een beschrijving van de omgeving en de inwoners.
Het wordt gezien als de eerste grote atlas.

Tabula Rogeriana

Hereford Mappa Mundi

Het doel van wereldkaarten of ‘mappae mundi’ was een beeld te
geven van de bekende wereld. Het waren schematische weergaves die
illustreerden hoe verschillende werelddelen in elkaar zaten. Hereford’s
kaart is een van de meest bekende; hij is gemaakt in de 14e eeuw. Hij is
gebaseerd op eerdere landkaarten en het heersende wereldbeeld uit
die tijd: hieraan is te zien dat Europeanen dachten dat de planeet plat
was.
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De portulanen van het Middellandse Zeegebied

HEREFORD MAPPA MUNDI
De Hereford Mappa Mundi
is een grote wereldkaart
uit circa 1300. Het oosten
staat bovenaan, waar de
Hof van Eden afgebeeld
staat in een kleine cirkel.
De kaart is gebaseerd
op de middeleeuwse
symbolen T en O, die de
“cirkel van landen” in drie
delen verdeelden met
een T. Azië is ingedeeld
in de bovenste helft,
terwijl Europa en Afrika
de twee kwarten krijgen.
De oceaan stroomt rond
de Aarde, met Jerusalem
in het midden. De kaart
wordt tentoongesteld in
de Hereford kathedraal in
Engeland.

Da Ming Hunyi Tu
wereldkaart

De portulanen van het
Middellandse Zeegebied

Deze zijden wereldkaart werd gemaakt tegen het einde van de 14e
eeuw. De naam betekent ‘samengestelde kaart van het grote Mingrijk’.
Eurazië en China staan in het midden; Europa is een heel eind weg,
wordt erg klein weergegeven en is samengedrukt aan de rand van de
kaart. De Afrikaanse kust wordt gezien vanuit de Indische Oceaan en
Kaap de Goede Hoop is aanwezig.
Er zijn veel portulanen uit deze tijd overgebleven. Dit zijn zeekaarten
waarop nauwkeurig de kustlijn en coördinaten van havens worden
weergegeven, die zeevaarders konden gebruiken om te navigeren en
nieuwe routes te verkennen. Portulanen beschreven het Middellandse
Zeegebied en de Zwarte Zee met mogelijke routes naar West-Europa
tot aan Scandinavië en naar West-Afrika tot aan Guinea. Lijnen en
cirkels gaven de afstanden tussen kusten aan. Soms werden menselijke
figuren ingetekend om de locatie van beschavingen aan te geven.
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KAART VAN DA MING
HUNYI TU

DE KAART VAN ANGELINO
DULCERT
De cartograaf Angelino
Dulcert tekende in 1339
deze zeekaarten op twee
vellen perkament. Naast de
ontzettend gedetailleerde
weergave van de
mediterrane kust, heeft
Dulcert ook grote stukken
van de Atlantische kust
weergegeven, van GrootBrittannië en Ierland tot
het Iberische schierleiland
aan de Afrikaanse kust,
inclusief het eiland
Lanzarote (een van de
Canarische Eilanden), dat
voor het eerst op een kaart
werd weergegeven.
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De Erdapfelglobe

De Erdapfelglobe

De Erdapfel werd gemaakt in 1492 en is de oudste bewaard gebleven
globe van de aarde. Ook is het de laatste globe zonder het Amerikaanse
continent. Op de globe staan het Eurazische continent, Afrika en een
grote lege oceaan tussen Europa en Azië.

De Erdapfel (“aardappel”)
werd gemaakt door Martin
Behaim in 1492 en is de
oudste bewaard gebleven
globe van de aarde. Hij
is gemaakt van linnen en
hout en bedekt met een
kaart gemaakt door Georg
Glockendon. Amerika staat
niet op deze kaart.
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De dagelijkse gewoontes van de gemiddelde mens bleven ongeveer
hetzelfde als in de landbouwsamenlevingen van de eeuwen daarvoor.
Veel van de veranderingen in het intercontinentale netwerk hadden
geen merkbare invloed op het dagelijks leven. Er was nu contact tussen
continenten en een intercontinentaal handelsnetwerk, maar het enige
dat de gemiddelde persoon daarvan merkte was de verspreiding van
nieuwe gewassen.
De meeste handel ging om luxegoederen, niet om dagelijkse
gebruiksvoorwerpen. Handelscontacten zouden in de komende
eeuwen meer invloed krijgen: dit komt in het volgende hoofdstuk aan
bod. De verspreiding van wereldreligies had meer diepgaande invloed,
omdat miljoenen mensen hun geloof aanpasten aan het boeddhisme,
de islam of het christendom. Deze veranderingen hadden geen effect
op hun ideeën over werk, gender of vrijetijdsbesteding, omdat religie
alleen een nieuw stukje was in de puzzel van hun wereldbeeld. De
enige uitzonderingen waren waarschijnlijk de dramatische gevolgen
van de Zwarte Dood in Europa en de vervolging van boeren en ketters
door de Inquisitie.

Het dagelijks leven

Administratie en registratie
van sociale status en

Wetenschappelijke en
technische kennis

Zoals we zagen in Europa, waren archieven een van de oorzaken van
boerenopstanden, omdat de contracten van horigen daar opgeslagen
waren. Mensen werden steeds meer onder de duim gehouden met de
registratie van hun status en schulden.
Omdat landbouw in China anders georganiseerd was, probeerde de
Chinese overheid boeren juist te beschermen; landeigenaren bleven
de eindverantwoordelijke voor het betalen van belasting. Daarom
stonden landeigenaren onder strenger toezicht dan individuele
boeren. Nauwkeurige registers van landbezit werden opgesteld in de
Song-dynastie en bleven ook in de volgende dynastieën bestaan.
Op het gebied van wetenschappelijke en technologische kennis was
er meer gelijkheid in de wereld dan voor 1500 n.Chr. Technologische
kennis was in elke samenleving het product van collectief leren of
sociaal leren. Deze cumulatieve kennis stelde mensen in staat meer te
produceren in minder tijd.
Zoals we in boekdeel 1 zagen, is sociaal leren een proces waarbij
een samenleving een extern geheugen creëert, waardoor kennis kan
worden overgedragen. De oudste vorm van leren was imitatie. Het
ontwikkelen van taal maakte het mogelijk kennis op een structurele
manier te delen. Er werden systemen ontwikkeld om informatie op te
slaan en te verspreiden, waardoor kennis steeds sneller vergaard kon
worden en er steeds meer boeken en bibliotheken bij kwamen. De
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Het overbrengen van kennis en cultuur

Arabische wereld was rijk aan intellectuelen die hun kennis en cultuur
met de wereld deelden.
Het voorbeeld van
Timboektoe

Ibn Khaldun was een Arabische
historicus die in de 14e eeuw
in Maghreb woonde en werkte.
Zijn beroemdste boek is De
Muqaddimah (‘Inleiding’), een
complete geschiedenis van de
wereld, met theorieën over
de opkomst en ondergang van
rijken.

Zoek op internet naar informatie
over het sociologische concept
van ‘sociale cohesie’ of
‘groepssolidariteit’ van Ibn
Khaldun, maak aantekeningen
en leg dit concept uit aan je
metgezellen. Dit kan leiden tot
een debat.

Het overbrengen van kennis
en cultuur

Timboektoe is een opvallend voorbeeld van groeiende kennis uit
deze tijd. Timboektoe ontwikkelde een unieke lokale bestuursvorm
binnen het Koninkrijk Mali. De macht was in handen van een etnisch
diverse groep families die rijk waren geworden van de handel, maar
ook van islamitische geleerdheid. Deze families richtten scholen en
privébibliotheken op waar islamitische teksten gedeeld en bewaard
werden. Er waren ongeveer 150 van deze scholen in Timboektoe aan het
einde van de 15e eeuw. De islamitische scholen waren een familiezaak
waarbij mannen hun kennis doorgaven aan hun zoons en de andere
jongens van de jongere generaties. Aankomende academici bleven
meestal bij één leermeester, vaak een familielid, maar leerden ook van
anderen. Studenten woonden thuis als hun familie in Timboektoe was,
maar brachten al hun tijd door bij hun leermeester en trouwden vaak
binnen zijn familie. Studenten van buiten de stad gingen vaak bij de
leermeester wonen. Familiebanden waren erg belangrijk in dit systeem
dat de toekomstige leiders en academici van de stad opleidde.
Deze uitwisseling van kennis tussen studenten en docenten leidde
vaak tot huwelijken en zakenrelaties tussen de families, waardoor rijke
families sterkere banden kregen en meer konden investeren in educatie.
Naast scholen en moskeeën bouwden deze families ook bibliotheken
met boeken die bewaard bleven voor de volgende generaties. Dit
verband tussen families, politiek en kennis maakte familiebanden een
belangrijk onderdeel van onze geschiedenis.
Familiebanden in Timboektoe waren uniek op meerdere manieren,
maar andere wereldsteden hadden hun eigen families. Handelaren
aan de noordkust van het Duitse Rijk hadden bijvoorbeeld hun
eigen havensteden, zoals Lübeck en Hamburg, rond dezelfde tijd
dat Timboektoe hun gouden tijdperk begon. Net als in Timboektoe
was een kleine groep families verantwoordelijk voor het bestuur en
de handel in de stad. Ze begonnen ook hun eigen geschiedenis bij te
houden, vaak als onderdeel van hun familiebijbel.
Duitse handelaren stimuleerden de verspreiding van kunst en kennis,
maar hun onderwijsinstellingen stonden los van de invloedrijke families.
Deze instellingen werden belangrijke centra voor de ontwikkeling en
verspreiding van kennis. In tegenstelling tot andere koninkrijken, werd
sociale status in het Duitse Rijk niet bepaald door je stamboom. De
rijkste families waren de invloedrijkste families. De nouveau riche
kregen een plaats aan het hoofd van de oligarchie, zolang ze rijk bleven.
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De prioriteiten van dit koninkrijk stimuleerden een jacht naar meer
macht en rijkdom: dit werd ook symbolisch weergegeven met de bouw
van tempels en monumenten. Het leidde ook tot een onderdrukkend
regime en kolonistische ambities die de landsgrenzen van de wereld
voor altijd zouden veranderen.
Een intercontinentaal
systeem zonder hegemonie

In dit complex van wereldrijken was er geen dominant gebied, geen
alleenheersend machtscentrum. Elk gebied stond op gelijke voet tot
dit systeem uiteindelijk uit elkaar viel aan het einde van de 15e eeuw.
Toch waren er verschillen: volken in Azië en het Arabisch Schiereiland
hadden meer kennis van technologie, politieke formaties en culturele
creativiteit dan Europeanen. Amerikaanse volken hadden ontzettend
veel inzicht in astronomie.
Al deze culturen bestonden naast elkaar en werkten met elkaar samen.
De coëxistentie van het christendom, boeddhisme, confucianisme, de
islam, en zoroastriamisme stimuleerde de handel en de productie van
goederen zonder dat één cultuur de overhand kreeg. Er was niet een
enkele juiste manier om vooruit te komen in de wereld. There was no
unique method of development, nor a necessary method through
which transformations occurred.
At the very end of the fourteenth century, another continent was
forcefully integrated into this intercontinental system and later
transformed it into a global system. Er ontstond een nieuw economisch
en sociaal systeem: het kapitalisme. Deze radicale omslag was niet
onvermijdelijk; het gebeurde, maar het had ook anders kunnen gaan.
Deze dramatische transformatie was het begin van de opkomst van
Europa binnen een systeem dat zo lang niet hegemonisch gebleven
was.
Het netwerk in de Indische Oceaan begon af te breken, terwijl sommige
westerse landen meer macht verkregen. Deze westerse landen kregen
de macht over steeds meer handelsnetwerken en steeds meer mensen,
die ook handelswaar zouden worden.
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Two trading cities

TWEE HANDELENDE STEDEN

1 Een van de documenten

hiernaast beschrijft Timboektoe,
de bekende Afrikaanse stad, en
de ander beschrijft Hamburg,
een van de grote Hanzesteden.
Kijk naar de afbeelding en
lees de tekst: welk document
gaat over Timboektoe? Welk
document gaat over Hamburg?

DOCUMENT 1 beschrijft

DOCUMENT 1
In het centrum [van de stad] staat een groot paleis waar de koning woont.
Daar zijn ook veel winkels van ambachtslieden, handelaren en vooral
katoenwevers te vinden. Handelaren importeren ook stoffen naar [deze
stad]. Sommige vrouwen verkopen voedsel. De inwoners zijn ontzettend
rijk, vooral de vreemdelingen die naar dit land gekomen zijn; zo rijk dat
twee dochters van de huidige koning uitgehuwelijkt zijn aan twee broers,
beiden zakenmannen, omdat ze zoveel geld hebben. Er zijn veel putten
met drinkwater in [de stad]; daarnaast leveren ook kanalen water aan de
stad. Granen en dieren zijn rijkelijk aanwezig, zodat er veel melk en boter
geconsumeerd kan worden. Er zijn veel rechters, docenten en priesters [in
de stad], allemaal aangesteld door de koning. Hij hecht veel waarde aan
onderwijs. Er worden veel handgeschreven boeken verkocht. Deze handel
is winstgevender dan ieder ander product. In plaats van munten word er
betaald met goudklompjes; voor kleine aankopen worden kaurieschelpen
uit Perzië gebruikt, die ieder 400 dukaten waard waren. Voor zes-en-tweederde dukaten kan je een ons Romeins goud krijgen. De [inwoners] zijn een
vreedzaam volk. Ze hebben een unieke en bijna continue manier van door de
stad wandelen, tussen 10 uur ‘s avonds en 1 uur ‘s nachts, terwijl ze muziek
maken en ronddansen.
Bron: P. Brians, et al. Reading About the World, Vol 2 (aangepast).
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TWEE HANDELENDE STEDEN

2

Geef aan welke kenmerken ervoor gezorgd hebben dat jij wist om welke stad
het ging.

2

Gebruik een rode pen om de kenmerken te markeren die zowel in de
afbeelding als de tekst voorkomen. Gebruik vervolgens een blauwe pen om
de elementen te markeren die alleen in de tekst voorkomen.
een groot paleis van een gezaghebber
winkels van ambachtslieden en handelaren uit verschillende
werelddelen
vrouwen die voedsel verkopen
ontzettend rijke inwoners
ontzettend rijke bezoekers
zoetwaterputten en kanalen die de stad van water voorzien
een overdaad aan tarwe en dieren
een groot aantal rechters, docenten en priesters
het belang van onderwijs en cultuur
verspreiding en verkoop van veel handgeschreven boeken (de grootste
bron van winst)
goudklompjes
veiligheid en vrede in de stad
vreedzame inwoners
muziek en dans in de stad ‘s nachts
Beantwoord nu de volgende vragen: Welke van de twee steden lijkt het meest
open van geest en waarom?
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ENGELAND

NED.REP.
PORTUGAL FRANKRIJK
SPANJE

tabak
rijst
suiker
goud
koffie
indigo

RUSSISCHE RIJK

OTTOMAANSE RIJK
QING CHINA

ijzer
koper
tabak
suiker
slaven

specerijen
zijde

peper
specerijen
zijde
koffie

Engels territorium

Frans territorium

Spaans territorium

Engelse handelroutes

Franse handelroutes

Spaanse handelroutes

Portugees territorium

Nederlands territorium

Anglo-Franse
veroverde gebieden

Portugese handelroutes

Nederlandse handelroutes

Export

Zijderoute

Import
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STEL JE
VOOR

De geboorte van een kapitalistische wereldeconomie

Stel je voor dat een vogel bent die boven de aarde vliegt
aan het begin van de 17e eeuw. Het klimaat is nu kouder en
gletsjers hebben zich verspreid naar lagergelegen gebieden
over de hele wereld. Het koude weer heeft overal misoogsten
veroorzaakt, de prijzen zijn omhoog geschoten, voedsel is
minder beschikbaar en hongersnood is niet zeldzaam. Tijdens
je vlucht zie je voedselrellen en boerenopstanden. Als je over
de Atlantische Oceaan vliegt, zie je schepen gevuld met slaven.
De schepen doen er twee tot drie maanden over om van de
oostkust van Afrika naar het Amerikaanse continent te varen.
Vanaf het Amerikaanse continent gingen schepen naar Europa
met goud, zilver, suiker, tabak, rijst, andere goederen en
reizigers. Je ziet ongeveer 580 miljoen mensen, voornamelijk
boeren, maar ook mensen die leven als handelaar, huurling,
zeevaarder, soldaat, sekswerker, landloper, piraat, slaaf,
verloskundige of andere banen en activiteiten. Welvaart was
ontzettend ongelijk verdeeld: je ziet uitgehongerde mensen in
vodden en rijke mensen gekleed in kostbare zijde en gouden
sieraden.
Stel je voor dat je een zestienjarige jongen bent in het
Hoogland van Bolivia in Potosí, op 4060 meter boven zeeniveau,
waar de lucht zo ijl is dat het moeilijk ademen is. Meer dan
150.000 mensen wonen hier; de stad is bijna zo groot als
Londen. Je werkt in de mijnen van Cerro Rico, de grootste
ertsafzetting op Aarde waar constant gedolven werd. De mijn
staat bekend als de berg die mensen eet. Je wordt gedwongen
in deze mijn te werken omdat je Quechua bent en onder de
koloniale macht van Spanje valt. Je werkt naast tot slaaf
gemaakte Afrikanen, voornamelijk uit het huidige Angola en
Congo. Je loopt altijd risico op een longontsteking vanwege de
hoogte en kwikvergiftiging eist de levens van de werkers in het
raffinageproces. Duizenden stierven om zilver te mijnen voor
de Spanjaarden. Je vader en grootvader werkten ook in de mijn
voordat zij werden ‘opgeslokt’ door de berg, net als miljoenen
anderen. Dit is een van de weinige situaties in de menselijke
geschiedenis waar het veiliger is om een vrouw te zijn. Terwijl
jij je dag in de duisternis van de mijn doorbrengt, krioelt het
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Stel je voor

van de goudzoekers en professionele gokkers in de stad. Rijke
handelaren en edelen pronken met hun rijkdom. Jij zal maar
een paar jaar overleven in de mijn.
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The birth of a capitalist world economy

TIMELINE
1400

1450

1500

1600

1550

Uitbreiding van Mughal-rijk
(Indisch subcontinent).

Safawieden-rijk
(Perzië).

Stichting van
Spaanse en Portugese
overzeese rijken.

Uitbreiding Songhairijk (Afrika).

Uitbreiding
Ottomaanse Rijk

1600

1650

1700

1750

1800

Iotbreiding van Mughal-rijk
(Indisch subcontinent).

Safawieden-rijk
(Perzië).

Uitbreiding Qingrijk (China).

Stichting
Russisch Rijk.

Opkomst van
Nederlandse
Hegemonie
(Nederl. Rep).
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Een overzicht

EEN
OVERZICHT
Dit hoofdstuk beschrijft de geschiedenis van onze planeet van 1500
tot 1750 n.Chr. In deze periode wortelden sommige wereldrijken
diep genoeg om eeuwen te blijven groeien. De Russische en Chinese
Rijken bestonden bijvoorbeeld tot het begin van de 20e eeuw. De
meeste wereldrijken bereikten uiteindelijk een limiet, voornamelijk
door interne conflicten, en bijna alle Eurazische en Afrikaanse rijken
vervielen tussen de 17e en 18e eeuw.
Tussen de 14e en 14e eeuw stortte de economie van de meeste WestEuropese landen in als gevolg van de Zwarte Dood, volksopstanden en
het inefficiënte economische systeem. Tegen de 16e eeuw had WestEuropa nieuwe economische en politieke formaties. Er was een radicaal
andere verhouding tussen mens en natuur ontstaan; deze verhouding
bestaat nu nog steeds en is de bron van veel van onze huidige rijkdom
en problemen.
We gaan kijken naar de grensuitbreiding die wereldrijken nastreefden.
Ook kijken we naar het West-Europese systeem van handel en winning.
Dit systeem begon in het Middellandse Zeegebied en verspreidde zich
over de planeet. Europese grensuitbreiding dwong verschillende regio’s
om samen te komen in een kapitalistisch wereldnetwerk dat leidde tot
de eerste vorm van mondialisering.

KAPITALISME
Kapitalisme is een historisch sociaal systeem; het is een productiemethode
gericht op ‘eindeloze’ commodificatie, opbouw van overschotten en
uitbreiding. Het is ontzettend veranderlijk, omdat het zich steeds aan
nieuwe tijden moet aanpassen; er ontstaan steeds nieuwe manieren om
overschotten en arbeid te verkrijgen uit verschillende plekken tegelijkertijd.
Het is een mondialiserende productiemethode die ongelijkheid moet
creëren om te blijven bestaan: ruimtelijke ongelijkheid, zoals die tussen
kerngebieden en de periferie; sociale ongelijkheid, bijvoorbeeld seksisme
en racisme, en ongelijkheid tussen sociale klassen. Kapitalisme groeit door
een prijskaartje te plakken op de natuur en op mensenlevens. De natuur,
het land en arbeid worden steeds op nieuwe plekken gevonden en gebruikt
om deze enorme en ongelijke productiemethode in stand te houden
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MENSEN
VERANDEREN DE
NATUUR
Van ongeveer 1500 tot 1750 n.Chr. ontstond een totaal nieuwe
verhouding tussen de elite en de natuur, waardoor ze een nieuwe
methode ontwikkelden om overschotten te verzamelen en mensen
aan het werk te zetten. Het Europese transoceanische systeem
verspreidde het kapitalisme steeds verder. Wereldrijken op het land
breidden hun grenzen uit en bereikten hun limiet. Deze twee processen
zorgden voor steeds meer verbondenheid tussen regio’s, waardoor de
machtsverhoudingen op de planeet ook veranderden.
Van de 15e tot de 18e eeuw leefden 80-90% van de mensen van het land
en niets anders. In de meeste delen waren de levensomstandigheden
slechter dan voorgaande eeuwen. De Kleine IJstijd nam extreem koud
weer met korte warmere periodes met zich mee. De effecten waren
over de hele wereld te voelen. Deze Kleine IJstijd had vele oorzaken.
Onder andere een toename aan zonnevlekken, een verlangzaming van
de Golfstroom, meer grote vulkaanuitbarstingen en veranderingen in
het boslandschap. De Huaynaputinavulkaan in het huidige Peru barstte
uit in 1600. De gigantische explosie bracht een hoop as in de atmosfeer,
waardoor de volgende zomers op het noordelijk halfrond de koudste in
eeuwen waren. Bosgebieden op het Amerikaanse continent groeiden
na de Europese verovering aan het einde van de 15e eeuw. De inheemse
bevolking was voor 95% uitgeroeid en degenen die overleefden hadden
weinig hout nodig. Grotere bossen absorberen meer CO2 uit de lucht.
Dit versterkte het effect van de Kleine IJstijd.

De Kleine IJstijd

De Kleine IJstijd creëerde een wereld vol crises en voedselonzekerheid,
vooral in het noordelijk halfrond. Koude zomers en koude winters
leidden tot misoogsten en uiteindelijk tot hongersnood. Tijdens
de 15e eeuw maakte de kou een einde aan de wijnbouw in
Engeland. In de 16e eeuw zorgde koud weer voor misoogsten, hoge
voedselprijzen, voedseltekorten en hongersnood in Europa. Samen
met hoge belastingen en zware arbeidsomstandigheden leidde dit
tot voedselrellen en opstanden tegen de lokale of centrale overheid.
India ging door een lange periode van vreselijke hongersnood door
veranderingen in het regenseizoen. In de 16e eeuw vernietigde de kou
de laatste sinaasappelboomgaarden in China en ontstond er grote
hongersnood in Rusland. China, Japan en andere Oost-Aziatische landen
vochten tegen de ergste droogte in hun geschiedenis. Dit gooide olie
op het vuur van de al bestaande opstanden en politieke onrust. De

De gevolgen van
klimaatverandering
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Bevolkingsgroei en uitroeiing

hongersnood was niet alleen veroorzaakt door klimaatverandering en
de politiek had anders moeten reageren.

Bevolkingsgroei en uitroeiing

Een demografische transitie
vindt plaats wanneer
het geboortecijfer en het
sterftecijfer veranderen als
gevolg van economische en
culturele veranderingen.
Volgens de theorie zijn
in de eerste fase zowel
het geboortecijfer als
het sterftecijfer hoog
en de bevolking stabiel
of neemt langzaam toe.
Gemeenschappen gaan
naar een tweede stadium,
wanneer het geboortecijfer
hoog blijft terwijl het
sterftecijfer snel daalt,
resulterend in een zeer
snelle toename van de
bevolking. De derde fase
van de demografische
transitie vindt plaats
wanneer het geboortecijfer
dramatisch daalt en de
bevolkingsgroei vertraagt.
Verdere stadia komen
overeen met een laag
aantal geboorten en
sterfgevallen en een
stabiele populatie of een
toenemende vertraging.

Na 1500 begon de bevolking weer te groeien in verschillende, zeer
diverse regio’s. In Europa groeide de bevolking weer tot de aantallen
van voor de Zwarte Dood. Populaties in de Ming- en Mogolkeizerrijken
vormden samen meer dan de helft van de wereldbevolking. De
bevolkingsgrootte in Engeland, Rusland en China verdubbelde
bijna tussen 1500 en 1750. Deze groei werd gestimuleerd door de
beschikbaarheid van diverse voedselproducten, die vanuit Amerika
geïmporteerd werden, en een iets hogere levensverwachting voor
kinderen. Amerikaanse gewassen waren waarschijnlijk de grootste
drijfveer achter deze demografische transitie die de bevolking zo
exponentieel deed groeien in de 18e eeuw.
De inheemse bevolking van het Amerikaanse continent werd
gedecimeerd door de Europese kolonisten. Moord, zware
arbeidsomstandigheden en besmettelijke ziektes als de pokken,
mazelen en tyfus maakten veel doden. Het afweersysteem van de
inheemse volken was niet bestand tegen de kinderziektes die de
Europese kolonisten met zich meebrachten. Massamoorden, slechte
behandeling en ziektes speelden een grote rol, maar het instorten
van de landbouwindustrie had ook gevolgen. Het continent verloor
bijna 90% van de bevolking in een eeuw; het inwonersaantal van de
Caribische eilanden kromp van een miljoen naar een paar duizend in
1650. In Noord- en Zuid-Amerika samen was de bevolking tegen 1650
gekrompen tot een armzalige 5 tot 10 miljoen. De aantallen worden
geschat op een tiende van wat ze waren in 1500. De bevolking van het
voormalige Incarijk kromp van 10 miljoen mensen in 1530 tot ongeveer
2,5 miljoen in 1560. De Incabevolking kromp verder naar 1,4 miljoen in
1590 en bleef op dit niveau tot het begin van de 19e eeuw. Het duurde
tot de 20e eeuw voordat de bevolkingsgrootte weer het niveau had
bereikt van voor de verovering.
Tussen 1500 en 1760 verhuisden maar 6 miljoen mensen naar de
Amerikaanse kolonies en meer dan 60% van deze mensen waren
slaven. Als gevolg waren er aan het begin van de 19e eeuw nog maar
weinig Amerikanen van Europese komaf.
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WERELDBEVOLKINGSSPREIDING IN 1500 EN 1800
EUROPA & RUSLAND
1500 84.000.000
1800 195.000.000

AZIË
1500 245.000.000
1800 631.000.000

AZIË
AFRIKA

AMERIKA
1500 42.000.000
1800 24.000.000

1500 53%
1800 66%

1500 19%
1800 11%

TOTAAL

OCEANIË

AFRIKA
1500 87.000.000
1800 102.000.000

1500 100%
1800 100%

1500 9%
AMERIKA 1800 3%

1500 0,7%
1800 0,2%

TOTAAL
1500 461.000.000
1800 954.000.000

OCEANIË
1500 3.000.000
1800 2.000.000

Bron: E. Vanhaute, World History, An Introduction, 2013

INHEEMSE BEVOLKINGSGROEPEN
We hebben altijd naar de verschillende volken in Amerika verwezen met
de naam van hun specifieke volk of rijk: Azteken, Inca’s, etc. Verovering en
kolonisatie maakten op gewelddadige wijze een einde aan deze politieke
en culturele eenheden. Er werd een nieuwe hiërarchie opgelegd aan deze
volken, wiens oude sociale organisatie gebaseerd was op goden, de Inca’s,
de panaqa’s en de boeren. Ieder lid van deze samenlevingen werd nu als
“indiaan” gezien, ongeacht hun eerdere sociale status. Ze werden allemaal
indianen genoemd omdat Christoffel Columbus dacht dat hij Indië bereikt
had, in Azië, terwijl hij eigenlijk een Caribisch eiland bereikt had dat de
bevolking Guanahaní noemde en dat Columbus de naam San Salvador
gaf. We kennen dit gebied nu als de Bahama’s. Tegenwoordig zeggen we
“inheemse volken” als we het hebben over de oorspronkelijke bevolking van
een gebied.

KOLONISATIE
Kolonisatie is het veroveren, bezitten en beheersen van het grondgebied van
andere volken.
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Europeanen ontdekken de wereld

EUROPEANEN ONTDEKKEN DE WERELD

EUROPESE
VERKENNINGEN

Azië

NoordAmerika

Pacifische
Oceaan
Afrika
Pacifische
Oceaan

Indische
Oceaan

ZuidAmerika

Atlantische
Oceaan

Portugese
verkenningen
Vasco da Gama
1497-98
Engelse
verkenningen
Drake
1577-80
Spaanse
verkenningen
Magellan
1519-22

De ontdekkingsreizen en veroveringstochten van Vasco Da Gama stelden
Portugal in staat de bloeiende handelsroutes in de Indische Oceaan binnen
te dringen, die tot dan toe vooral door Arabische en Perzische handelaren
beheerd werden.
Ferdinand Magellan was een Portugese ontdekkingsreiziger in dienst van
het Spaanse koningshuis. Zijn vloot was de eerste die de aarde rondvaarde,
maar Magellan zelf overleed in de Filipijnen, dat later een Spaanse kolonie
zou worden, voordat deze taak volbracht was.
Sir Francis Drake was een Engelse zeekapitein, kaper, slavenhandelaar,
marineofficier en ontdekkingsreiziger. Hij kreeg de opdracht van de koningin
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Productieve Indische
landbouw

Regionale verschillen in de
landbouw in Europa

De verbinding en de val van wereldrijken

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, was natte rijstbouw in Azië
erg productief. Aziatische katoenvelden waren ook veel productiever
dan in de rest van de wereld. Rond 1700 was India daardoor de
grootste exporteur van katoentextiel in de wereld. Zuidoost-Azië,
Oost- en West-Afrika, het Midden-Oosten en Europa hadden sterke
exportmarkten en India had veel om te exporteren. Indisch katoen was
veel minder duur dan katoen uit Engeland.
Hoe was dit mogelijk? Om de positie van Indisch textiel in het
handelsnetwerk van de Indische Oceaan te kunnen begrijpen, moeten
we Engeland en India met elkaar vergelijken. Indische textielwerkers
hadden dezelfde hoge levensstandaard als Britse textielarbeiders in
de 18e eeuw. De landbouw in India was extreem productief, waardoor
voedsel minder duur was dan in Europa. In deze periode moesten Britse
families 60-80% van hun inkomen aan voedsel uitgeven. Het reële
inkomen – de koopkracht – werd zelfs afgestemd op de voedselprijzen.
In India produceerden zaden een hoeveelheid graan in een ratio van
20:1. In andere woorden zorgde het planten van een bushel rijst voor
een oogst van twintig bushels. In Engeland was deze ratio maximaal 8:1.
Landbouw in India was meer dan twee keer zo efficiënt als in Engeland,
waardoor voedsel ook goedkoper werd. Hoewel het nominale loon in
India lager was, hadden ze meer koopkracht.
In West-Europa werd langzaam een vorm van wisselteelt geïntroduceerd
waarbij er nooit land braak hoefde te liggen; voedergewassen werden
afgewisseld met graangewassen zonder een grote pauze. Deze
landbouwtechniek werd ontwikkeld in Vlaanderen in de 14e eeuw en
verspreidde zich van de 15e tot de 18e eeuw naar Nederland, Engeland,
Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Bohemen, Noord-Italië,
Noord-Spanje en Noord-Portugal. Landbouw zonder braaklegging was
een grote vooruitgang, omdat het de productie omhoog bracht en
interne grensuitbreiding stimuleerde.
Hoge landbouwproductiviteit was nu aan de orde van de dag in
Vlaanderen, Nederland en Oost-Engeland. Interne grensuitbreiding
transformeerde de landbouw en het platteland. Tegelijkertijd bloeiden
industriële steden op in Noordwest-Europa met de productie van wol
en linnen. Regionale verschillen in de landbouw werden steeds groter
in Europa.
Wisselteelt met braakliggend land bleef de meest gebruikte techniek
in de meeste andere delen van continentaal Europa. Hierdoor was
er meer land beschikbaar voor vee maar minder voor gewassen. De
meest voorkomende gewassen in Europa waren granen; rogge en haver
deden het beter dan tarwe in deze koude periode. Toch was er geen
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Planten en dieren verplaatsen zich over de hele wereld

enkel graan dat de slechtste jaren kon overleven in 1709, 1740 en 1772.
Boeren zaaiden met de hand, gebruikten oude houten ploegen en
oogsten met sikkels of zeisen, waardoor de oogst van de planten op
de grond viel. Vrouwen en kinderen moesten deze granen na de oogst
met de hand verzamelen. Boeren hadden weinig meststoffen tot hun
beschikking; dit gebeurde alleen door vee op geoogst en braak land
te laten grazen. De gewassen hadden een lage opbrengst, vaak maar
drie tot vijf keer zoveel als geoogst was, waardoor ze het meeste zelf
opaten of als belasting moesten afstaan. Er bleef weinig over voor de
verkoop. Daarom bleven de meeste boeren arm.

De ecologische uitwisseling

Planten en dieren verplaatsen
zich over de hele wereld

Een cruciaal gevolg van de kolonisatie en handel in de Atlantische
Oceaan was de verspreiding van planten en dieren naar andere
continenten. Dit had een enorm effect op het leven in Europa, Amerika,
Afrika en Azië. Producten, gewassen en vee werd getransporteerd
tussen het Amerikaanse continent en de rest van de wereld. Nog nooit
eerder was er zo’n grote uitwisseling van planten en dieren tussen
continenten. Dit transformeerde het dieet van mensen over de hele
wereld. Gewassen die hele bevolkingsgroepen nog nooit eerder gezien
hadden, werden ineens populair: tarwe en rijst in Amerika, aardappelen
en tomaten in Europa, maïs en zoete aardappelen in Afrika en Azië.
Deze grootschalige ecologische uitwisseling had invloed op bijna alle
menselijke samenlevingen.
Europeanen brachten suiker en nieuwe gewassen zoals tarwe en haver
naar Amerika. Europese gewassen groeiden vaak slecht in de tropen van
Midden- en Zuid-Amerika, maar vee deed het goed. Runderen, paarden
en varkens vermenigvuldigden zich tot in de miljoenen. Paarden werden
vanuit Europa naar Amerika gebracht en ze veranderden de levenswijze
van veel inheemse volken in de Great Plains. Deze grote vlakten werden
later een ‘graanschuur’ voor Europees tarwe; ze produceerden enorm
veel tarwe dat gegeten werd in veel verschillende regio’s van de wereld.
Koffie, bananen en suikerriet – oorspronkelijk uit Azië – werden
veel gecultiveerd op Amerikaanse plantages. De nieuwe gewassen
zorgden ook voor sociale veranderingen in andere werelddelen. De
aardappel, die afstamde van een wilde en giftige knol die hoog in de
Andes groeide, werd een hoofdvoedsel voor arme arbeiders in Europa.
Aardappelen waren goedkoop en zeer calorierijk. De aardappel zorgde
ook voor snelle bevolkingsgroei, omdat mensen zichzelf beter konden
onderhouden.
Europeanen brachten verschillende belangrijke gewassen van Amerika
naar Afrika, China en Zuid-Azië. Maïs en tabak verspreidde zich het
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DE ECOLOGISCHE UITWISSELING

NAAR EUROPA, AZIË, AFRIKA

NAAR AMERIKA

avocado's
cassavewortels
chilipepers
guava
pepers
ananas
aardappelen
pompoenen
komkommer
zoete aardappelen
tomaten

kinine
rubber
tabak

black-eyed susans
goudsbloem
petunia's
kerststerren
zonnebloemen

kalkoenen

appels
bananen
kool
citrusvruchten
sla
olijven
perzikken
peren
rapen
watermeloenen

rundvee
kippen
paarden
varkens
schapen

krabbengras
suikerriet

builenpest
malaria
difterie
mazelen
de bof
pokken
tyfus
gele koorts

anjers
narcissen
madeliefjes
paardebloemen
tulpen
zwarte vliegjes
honingbijen

bonen
cacao
cashewnoten
maïs
pinda's
pecannoten
vanille

gerst
koffie
rijst
tarwe
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Regionale specialisatie in Amerika

snelst; aardappelen en tomaten gingen langzamer, maar werden ook
snel belangrijke gewassen in Europa, Afrika en Azië. Capsicumpepers
werden ontzettend populair in Afrika en Azië, waar lokale boeren
hun eigen varianten kweekten. Pinda’s werden belangrijk als voedsel
en voor olie. Er ontstond een complexe handelsrelatie tussen Europa,
Azië, Afrika en Amerika, gebaseerd op deze uitwisseling van planten
en goederen.
Landbouw in gekoloniseerd
Amerika

Regionale specialisatie in
Amerika

De verovering van de Mexicaanse en Incarijken door de Spanjaarden
aan het begin van de 16e eeuw en de Portugese verovering van Brazilië
rond dezelfde tijd had dramatische gevolgen voor de landbouw
over de hele wereld. In de 16e werden de Spaanse en Portugese
landbouwtechnieken opgelegd aan de lokale bevolking van het
Amerikaanse continent. Midden- en Zuid-Amerika was een bron van
landbouwgrond en boeren voor Spanje en Portugal. De bevolking had
veel ervaring met landbouw in verschillende omgevingen en hadden
goede irrigatiesystemen.
Kolonisten namen landbouwgereedschap, planten, dieren en
technieken mee naar nieuwe continenten en bevolkingsgroepen.
Dit was een keerpunt in de geschiedenis op ecologisch, agrarisch en
sociaal gebied.
De Spanjaarden introduceerden nieuwe gewassen: tuinbonen werden
in de wisselbouw meegenomen door aardappelboeren; tarwe werd
deels vervangen door de aardappel en men begon ook aan het
verbouwen van gerst, haver, rogge, alfalfa, suikerriet, druiven, olijven
en andere fruitbomen. De Spanjaarden brachten ook Europese dieren
met zich mee, zoals ossen, schapen, varkens, pluimvee, paarden, ezels
en muilezels. Ook gereedschap werd meegenomen: de sikkel, schoffel,
ploeg en kar, net als graanmolens, suikerrietpersen, en machines om te
spinnen en weven. In de eerste periode van de kolonisatie, nadat de
Amerikaanse populatie bijna uitgeroeid was, was dit materiaal nodig
om de arbeidstekorten op te vullen.
Landbouwproducten waren de eerste massagoederen die verhandeld
werden over zee. Deze handel veranderde de manier waarop mensen
hun leven leidden. In Amerika veranderde de landbouw aanzienlijk;
er werden veel planten en dieren geïntroduceerd, net als nieuwe
landbouwtechnieken.
De Inca’s hadden een landbouwsysteem dat bestond uit regionale
specialisaties die samenkwamen om evenwicht te creëren in het
hele rijk. Verschillende voedselproducten werden geproduceerd
in verschillende regio’s; een deel van dit voedsel werd gegeten en
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MINERALE HULPBRONNEN EN PLANTEN IN AMERIKA

1624 New York
(Nieuw Amsterdam)
1609
Santa Fe
1565
St. Augustine

1718
San Antonio

Atlantische
Oceaan

1496
Santo Domingo
1325 Mexico City
(Tenochtitlan)

Pacifische
Oceaan
1534
Quito
1535
Recife

Belangrijke steden
veroverd/gesticht

1535
Lima

Frans
Veroverde Gebied

1502
Salvador de Bahia
1545
Potosi

Spaans
Veroverde Gebied

1532
São Vicente

Portugees
Veroverde Gebied
Bont
Plantagelandbouw
(katoen, suikerriet,
tabak, rijst,koffie)
Mijnbouw
0
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Suikerriet wordt van wereldbelang

een deel werd verhandeld met andere regio’s. Kolonisatie en handel
introduceerde nieuwe specialisaties. Dit ging vooral om monocultuur
voor export naar West-Europa. Hierdoor was er minder ruimte
voor de inheemse bevolking om hun eigen voedsel te produceren.
Landbouwproducten als suikerriet, katoen, vee, tabak, rubber, kinine
en koffie uit verschillende regio’s van Amerika werden allemaal
geëxporteerd. Hetzelfde gold voor mineralen als goud, koper, zink,
lood, salpeter en guano. Al deze grondstoffen gingen naar WestEuropa.
De West-Europese markt dwong ook bepaalde nieuwe specialisaties
af in Amerika om aan hun eigen behoeften te voldoen. Zo werden er
schapen gefokt in de Andes, suiker verbouwd aan de zuidkust, katoen
geplant aan de noordkust, tabak in de Andesvallei en cacao, rubber,
kinine en koffie in de Amazone. Sommige planten en dieren werden
geïmporteerd vanuit Europa om gecultiveerd en gefokt te worden in
Amerika en vervolgens weer geëxporteerd te worden naar Europa.
Suikerriet wordt van
wereldbelang

Landbouwproducten vertellen een verhaal over onze geschiedenis en
hoe de relatie tussen mens en natuur veranderd is. Planten veranderden
door zaadselectie en gewassen veranderden het landschap en de levens
van bevolkingsgroepen over de hele wereld. Volg het verhaal van een
simpele plant en je ontdekt een lange, fascinerende en gewelddadige
geschiedenis van meerdere regio’s, samenlevingen, handelscontacten
en arbeidsomstandigheden. Suikerriet speelt bijvoorbeeld de hoofdrol

DE GUANO
Langs de kust van de Stille Oceaan werd de landbouw dankzij meststoffen
steeds productiever. De Inca’s hadden guano ontdekt, mest van zeevogels
dat zich eeuwenlang langs de kust had opgebouwd, en gebruikten het
overal voor. Ze bouwden terrassen, kanalen en reservoirs om water
te verzamelen en verspreiden. Ze waren erg goed in waterbeheer.
Tegelijkertijd waren ze technologisch gezien minder ontwikkeld dan andere
werelddelen, omdat ze nog geen wielen, ijzer of harnassen hadden. Hun
meest gebruikte landbouwwerktuig was de taclla, een kleine stenen of
bronzen schep, een houten hamer om kluiten op te breken en een mes voor
de oogst. Dit langbouwsysteem hield het grootste rijk in Amerika in leven en
maakte daarbij gebruik van een efficiënt en innovatief bewateringssysteem.
Guano zal in de komende eeuwen erg belangrijk worden voor kolonisten.

Ga op het internet op zoek naar informatie over guano. Welke chemische
stof is het hoofdingrediënt dat de basis werd voor moderne meststoffen?
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DE UITBREIDING VAN DE SUIKERRIETGRENS
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in een verhaal over verbindingen tussen werelddelen en de dramatische
veranderingen in de arbeidsomstandigheden van de mensheid. We
kozen hier voor suikerriet, maar ook een plant als katoen had ons een
hoop kunnen vertellen over de wereldgeschiedenis.
Toen het Arabische Rijk zich uitbreidde in de 7e eeuw n.Chr. namen
zij suikerriet met zich mee als zoetstof. Door de status van rietsuiker
als luxeproduct wilden veel regio’s hun eigen suiker produceren.
Suikerplantages werden aangelegd rond de Perzische Golf en op een
aantal eilanden in de Middellandse Zee, maar het verbouwen van
suiker was zwaard en moeilijk werk; het was erg arbeidsintensief. De
Europese vraag naar suiker groeide in de 14e en 15e eeuw en nieuwe
plantages werden aangelegd in Spanje en Portugal. De plant en de
kennis reisde mee met de eerste Portugese kolonisten, eerst naar het
Atlantische eiland Sao Tomé een daarna naar Zuid-Amerika, Brazilië
en het Caribisch gebied. De suiker werd verbouwd en verwerkt door
zwarte slaven: zwart werk voor witte suiker. Suiker was enorm populair
en zorgde voor enorm hoge winst, vooral in Nederland, Engeland en
Frankrijk; het werd een belangrijk onderdeel van het intercontinentale
handelsnetwerk. De wereldhandel in suiker had een ‘hoofdstad’ in de
Atlantische Oceaan.
Suiker werd nog populairder in de 18e eeuw. Het werd gebruikt in bittere
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Sugarcane becomes a global commodity

dranken als koffie, thee en chocola. Rum, een gefermenteerde drank
gemaakt van de bijproducten van suikerriet, werd ook erg populair.
Suiker was een essentieel onderdeel van de trans-Atlantische handel
van de 16e tot de 19e eeuw: zwarte slaven uit Afrika werden ontvoerd
naar Amerikaanse plantages; plantageproducten als suiker werden
geëxporteerd naar Europa; gefabriceerde producten als ijzerwaren
en kleding werden geëxporteerd van Europa naar Afrika; run werd
geëxporteerd van Amerika naar Afrika.
Wereldhandel had grote invloed op de landbouw over de hele planeet,
omdat gewassen en dieren nu vervoerd konden worden naar gebieden
waar ze niet vandaan kwamen. Dit proces ging langzaam; het begon in de
16e eeuw toen een aantal wereldrijken ontstonden en zich uitbreidden
naar nieuwe gebieden. Het volgende thema draait om de manier
waarop suikerriet vervoerd werd naar andere wereldregio’s en het effect
hiervan op het milieu, mensenlevens en arbeidsomstandigheden.

Symbolische weergave van
Europa, ondersteund door
Afrika en Amerika, door
William Blake, 1796.
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OMGAAN MET KLIMAATVERANDERING
1

Kijk naar het volgende schilderij van Pieter Bruegel de Oude (c. 1525 1569). Hier zie je een landschap in de Lage Landen (nu Nederland, België,
Luxemburg en het Franse Nord-Pas-de-Calais) in de tijd van de schilder.
Kijk er aandachtig naar, van links naar rechts en van boven naar beneden, en
beantwoordt dan de vragen.

Pieter Bruegel de Oude,
Jagers in de Sneeuw
Welke factoren zie je die het leven in deze situatie moeilijk maken?

Deze lastige situatie ontstond door klimaatverandering (afkoeling). Wat zou
de lokale overheid gedaan kunnen hebben om de mensen toen te helpen?
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Huisnijverheid toen en nu

HUISNIJVERHEID TOEN EN NU

1/2

Voor de Industriële Revolutie vond industriële productie vooral plaats op
het platteland. Boerenfamilies produceerden industriële goederen als
onderaannemers. We noemen dit huisnijverheid. In West-Europa was dit
bijvoorbeeld een bron van extra inkomen naast het gewone boerenwerk.
Textielwerk bestond uit kaarden, spinnen en soms weven (eerst wol en
linnen, later ook katoen) en werd thuis gedaan. Huizen werden uitgerust
met handkaarden, eenvoudige spinnewielen en handweefmachines,
waardoor vrouwen, kinderen en ouderen aan het werk gezet konden worden.
Kleermakers uit de stad leverden de onbewerkte materialen en kwamen
later het canvas en andere halffabricaten ophalen. De arbeiders op het
platteland kregen hier goed voor betaald. Dit productiesysteem ontstond op
veel plekken over de hele wereld en bestaat nu nog steeds.

1 Kijk naar de twee voorbeelden

HUISNIJVERHEID IN DE 19e EEUW

van katoenindustrieën op deze
en de volgende pagina en
beantwoord daarna de vragen.

Een illustratie uit het boek
The Costume of Yorkshire,
gepubliceerd in Londen in
1814
Waar zijn de mensen in deze afbeelding aan het werk?
Wie zijn ze?
Wat doen ze?
Wie doet het huishoudelijk werk?
Wie verdient er geld?
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HUISNIJVERHEID TOEN EN NU
COTTAGE INDUSTRY IN THE 21ST CENTURY

Een moderne website.

DOELEN

• Het sociale doel is werkverschaffing.
• Het economische doel is om verkoopbare producten te produceren
• Het bredere doel is om armere mensen zelfstandigheid te geven en een
sterk gemeenschapsgevoel op het platteland te creëren.
FUNCTIES

De KVIC is verantwoordelijk voor het plannen, stimuleren, organiseren
en uitvoeren van programma’s voor de ontwikkeling van khadi en andere
producten op het platteland, in samenwerking met andere organisaties
die plattelandsontwikkeling ondersteunen.
Welke informatie kan je halen uit de titel van de website?
Wat is khadi? Ga op het internet op zoek naar informatie als dat nodig is.
Wie zijn de mensen op de foto aan de zijkant?
Wat betekenen de volgende termen: “sociaal doel”, “economisch doel”,
“breder doel”?
Wat is plattelandsontwikkeling volgens jou?

2

Ga op het internet op zoek naar informatie over Mohandas Karamchand
Gandhi (Wie was hij? Waar en wanneer leefde hij?) en zijn ideeën over
economisch en politiek verzet met behulp van charkha’s. (Wat was een
charkha? Wie moesten charkha’s gebruiken?) Zie je overeenkomsten tussen
de Europese plattelandsindustrieën van de 18e eeuw en de 19e eeuw?

3

Reflecteer op dit economische systeem en bespreek het volgende met de
klas: Welke voordelen heeft dit volgens jou? Welke nadelen ondervinden
arbeiders van deze economische activiteiten?
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Wereldrijken op het land in Eurazië

MENSEN IN
BEWEGING
Zoals we zagen in het vorige hoofdstuk en boekdeel 1, zijn mensen
altijd zeevaarders geweest. Maar van 1500 tot 1750 n.Chr. was er voor
het eerst sprake van massamigratie, zowel vrijwillig als gedwongen. Dit
was nog nooit eerder op deze schaal voorgekomen. Kolonisatie door
West-Europese landen en de trans-Atlantische slavenhandel speelden
een grote rol in deze migratie. Wereldrijken kregen meer macht in een
steeds kleiner wordende wereld.

Uitbreiding van het Incarijk

Wereldrijken op het land in
Eurazië

Voor het Incarijk instortte in de 16e eeuw, werd het gemotiveerd door
een drang naar grensuitbreiding. Erfrecht in het Incarijk betekende
dat het land van een overleden leider niet doorgegeven werd aan
zijn troonopvolger maar aan de bevolking, die dit land moesten
onderhouden. Deze leiders stelden hoge eisen om de elite te kunnen
blijven onderhouden; grensuitbreiding werd aangemoedigd. Een Inca
die land nodig had voor zichzelf en zijn volk, moest zelf een territorium
veroveren. Periodieke oorlogen en veroveringen legden veel druk op
de bevolking: zij moesten dienstdoen als soldaten, boeren of andere
ondersteunende rollen. Elke keer dat een nieuwe Inca de troon
veroverde, werd er meer land afgenomen. Tegen het einde van 15e eeuw
besloot de rechtmatige erfgenaam een einde te maken aan deze vorm
van erfrecht, maar andere Inca’s wilden wel nog hun voorouders op
deze manier blijven vereren; hieruit ontstond een zevenjarige oorlog
om de troonopvolging. Veel mensen verloren hun leven. De familie
van Atahualpa, de laatste Inca, won de oorlog, maar Atahualpa kon
niet lang van zijn overwinning genieten; hij werd overmeesterd door
Francisco Pizarro, de Spaanse veroveraar die het Incarijk ontmantelde.
Na 1500 n.Chr. breidden de vijf wereldrijken op het land zich enorm
uit, waardoor de politieke grenzen van het land verschoven: China
in het oosten, Rusland in het westen, het Indische Mogolrijk in het
zuiden, de Safawieden uit Iran in het zuidwesten en het Ottomaanse
Rijk in het westen. De twee rijken die zich het meest uitbreidden
waren Rusland en China; zij werden twee keer zo groot tussen de 16e
en de 19e eeuw. Hoewel ze niet allemaal op hetzelfde moment en met
dezelfde snelheid groeiden, bedekten ze tegen het einde van de 18e
eeuw uiteindelijk heel Eurazië, op een klein stukje West-Europa na.
Wereldrijken bleven zich over land uitbreiden tot de 18e eeuw. Ze
verschoven hun landsgrenzen en gebruikten al hun beschikbare
middelen om hun machtspositie te versterken en uit te breiden. In de
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EURAZIATISCHE
VAN
AZIATISCHE
STEPPEN
EURAZ
ZIAT
TISCHE RIJKENRIJKEN:
: DE ONTHET
GINSLUITEN
NING VAN
DEDE
CECENTRALE
NTRA
AAL--AZ
ZIATISCHE STEPPEN
N
Siberië
Grootvorstendom
Rusland
Mongolië

Ottomaanse
Rijk
Ming/Qing
China

Safawieden
Perzië
Mogol
India

ca 1525

ca 1600

ca 1700

1354 - 1481 de Ottomaanse Turken trekken de Balkan binnen (in 1453
DE RANDEN VAN HET OTTOMAA
ANS
SE RIIJK
veroveren ze Constantinopel);
1516 - 1517 Selim I verovert Syrië en Egypte.
Tussen 1520 en 1566 breidde Soleiman de Grote het rijk flink uit

HET OTTOMAANSE RIJK

1526 De Turkse Babur valt India binnen en sticht het Mogolrijk, dat door zijn
YEDISAN
VAN DE
opvolgers verder
uitgebreidKANAAT
zal worden
tot KRIM
het uiteindelijk valt in de jaren 1700.
1526

HET MOGOLRIJK

1478

1480 - 1502 In Rusland herenigt
Ivan III de “Russische Landen”;
KRIM
Belgrado
Sarajevo
1582 - 1583 Tsaar Ivan IV, 1475
ook bekend als Ivan de Verschrikkelijke, verovert
RUSLAND
West-Siberië.
Pristina
In 1689
Sofia veroveren de Russen het grootste deel van Siberië.
Skopje

1644 in China werd de Ming-dynastie vervangen door de Qing-dynastie, die
bleef bestaan
tot 1911.
Constantinopel

CHINA

Salonika

1453

Tunis
1531 - 1574

Tussen 1501 en 1510 veroverde en verenigde een andereAZERBEIDZJAN
Turkse groep
1514
Perzië (of Iran): de Safawieden, onder leiding van sjah Ismail
I. -Ze1603
bleven aan
1634 - 1639
de macht tot 1736.
MESOPOTAMIË

PERZIË

1516

Damascus
wisten deze
1516 wereldrijken

BARCA
1521

Het Ottomaanse Rijk in 1481

LURISTAN
1590 - 1630

nieuwe grensgebieden
goed
georganiseerde
Bagdad
politieke systemen op te zetten, ook al was hun grondgebied nu
ontzettend groot. Tegelijkertijd maakten wereldrijken een einde aan de
onvoorspelbare dreiging van nomadische volken door ze op te nemen
in hun territorium.
Hoewel deze wereldrijken een intercontinentaal
Cairo
handelsnetwerk
hadden, waren ze nog steeds afhankelijk van de
EGYPTE

Veroveringen tot aan 1520
(Selim I, 1512 - 1520)
Veroveringen onder Suleiman I
(1520 - 1566)

1517

Veroveringen tot aan 1683
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Het Mogolrijk

landbouw als inkomstenbron. Al deze rijken maakten gebruik van
grote landbouwgebieden. We leggen vier van deze rijken onder een
vergrootglas om hun eigenschappen te vergelijken.

Het Ottomaanse Rijk

Het Russische Rijk

De Ottomanen hadden tussen de 14e en de 18e eeuw een van de
grootste wereldrijken op het land opgebouwd. Om zijn militaire en
politieke macht te behouden, moest het Ottomaanse Rijk nieuw
territorium veroveren. Omdat het erg duur was om producten te
verhandelen en transporteren naar de verste uithoeken van het rijk,
werd het hele rijk nooit een verenigde eenheid. De landbouw was de
grootste inkomstenbron van het rijk. De nieuwe grensgebieden waren
minder geschikt voor de landbouw, omdat ze al dichtbevolkt waren
(Zuidwest-Azië en Noord-Afrika) of omdat de grond niet vruchtbaar
was (de Balkan en Griekenland).
Het Russische Rijk heeft een lange geschiedenis van grensuitbreiding,
inclusief kolonisatie van gebieden in de enorme Siberische bossen
en de steppen van het huidige Rusland. Deze grensuitbreiding werd
gestimuleerd omdat het veel geld in het laadje bracht. Deze kolonisatie
had grote gevolgen voor het milieu en de omgeving. Met behulp van
ploegen en zaden maakten wilde bos- en steppegebieden plaats voor
gedomesticeerde graangewassen en veranderde gemengd grasland in
eensoortig gras. Grazend, platstampend en poepend grootvee maakte
gretig gebruik van dit grasland. In dit gebied was land genoeg, dus
landeigenaren en boeren mochten hun grondgebied uitbreiden.
Rusland breidde zich uit naar Siberië en begon druk te leggen op
Chinees grondgebied rond de grens van de Manchubeschaving. Ze
tekenden meerdere verdragen om gewapende conflicten te vermijden.
Het Mogolrijk begon in de 16e eeuw toen de Mogollegers de
omliggende jungles en heuvels begonnen te veroveren. Ze veroverden
het land van nomaden en herders, waardoor deze groepen ineens
in een landbouwgebied woonden. In de 17e en 18e eeuw werd de
populariteit van landbouw gestimuleerd door de regering, als een
manier om de diverse inheemse bevolkingsgroepen op te breken.
De overheid nam meer controle over hoe boeren hun land moesten
vormgeven. Migratie veranderde het sociale landschap van het rijk:
migranten uit Zuidwest- en Centraal-Azië trokken naar Kashmir en het
noorden, terwijl Bengalen hun boerderijen verplaatsten naar de jungles
en de heuvels. Bengalen is een relevant voorbeeld van grensuitbreiding,
omdat het een langdurig proces was: het begon in het Mogolrijk en
eindigde pas in de 19e eeuw. Boeren uit lage kasten werden verdrongen

Het Mogolrijk
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door machtigere groepen en de grenzen tussen bossen en akkers
waren vaak conflictgebieden. Deze strijd om territorium was typerend
voor de cultuur van landbouw en grensuitbreiding in die tijd. Soms
verloren de boeren van een lage kaste de strijd en moesten ze ergens
anders op zoek naar landbouwgrond; soms kwamen ze met succes in
opstand en wisten boeren hun territorium te verdedigen. Sommige
groepen, zoals pastorale nomaden, werden naar de periferie gedreven
en hadden maar beperkte bewegingsvrijheid.
Het Chinese Rijk breidde zijn grenzen uit tijdens de Ming- en
Qingdynastieën, van de 14e eeuw tot het begin van de 20e eeuw, maar
de meeste Chinese keizers breidden hun macht naar binnen uit. Deze
nieuwe grensgebieden hadden diverse ecosystemen en natuurlijke
grondstoffen. China hoefde niet de concurrentie aan te gaan met
Europa op de transatlantische handelsroutes. China concentreerde zich
op het land, vooral op het vinden van nieuw landbouwgrond in de Mingen Qingdynastieën. Hoge productiviteit in de landbouw zorgde voor
een grote bevolking, waardoor steeds meer vruchtbaar land nodig was.
De voedselproductie zorgde ook voor voedseloverschotten en winst
voor het rijk. De Chinese overheid concentreerde zich steeds meer
op kolonisatie en het verhogen van voedselproductie in de nieuwe
grensgebieden. Landbouwgrond verdriedubbelde in deze periode.
Vanaf de 17e eeuw groeiden de marktsteden in de welvarende delen
van China sneller dan de bevolking zelf. De mensen op het platteland
die katoen sponnen en weefden gingen dagelijks naar deze markten
voor hun grondstoffen. Het Chinese Rijk werd ook gekenmerkt door
ontzettend mobiele handelaren en ambachtslieden.

Het Chinese Rijk

Migratie vormde rijken en
kolonies

De Ottomaanse sultan Babur verzamelde zijn Turkse troepen in Kaboel
en drong India binnen. Daarmee versloegen ze het sultanaat in Delhi
en vormden ze het Mogolrijk. Dit Mogolrijk stimuleerde migratie door
politici, handelaren en kolonisten naar de nieuw veroverde gebieden
te sturen. Andere wereldrijken hadden ook effect op migratie. Nadat
het Mogolrijk verslagen werd door opstanden in het midden van de
15e eeuw, werd de Ming-dynastie gevormd, waardoor migratie zowel
gestimuleerd als gedempt werd. Overzeese handel nam tijdelijk toe,
maar de bewegingsvrijheid op het land werd ingeperkt.
Tegelijkertijd ontstond er een nieuw tijdperk van migratie met de
Europese kolonisatie van Amerika, Afrika en delen van Azië. Migratie was
nu georganiseerd op veel grotere schaal: steeds meer mensen reisden
steeds vaker, met behulp van nieuwe routes tussen alle continenten.
Maar de grootste verandering kwam in de vorm van de grote aantallen
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Technologische innovaties op zee

mensen die onder dwang van Afrika naar Amerika gebracht werden.
We gaan nu iets dieper in op het West-Europese systeem en de manier
waarop handel de migratie bevorderde.
Technologische innovaties
op zee

Maritieme technologie ging door een periode van enorme vooruitgang
en mensen gingen steeds meer de zeeën op. Nieuwe navigatietechnieken
zorgden ervoor dat zeevarende bevolkingsgroepen, vooral de Chinezen,
Arabieren en West-Europeanen, hun horizon konden verbreden. Dit
zorgde voor een permanente verbinding tussen de continenten.
Verbeterde wapens, schepen en navigatiesystemen maakten het
veel makkelijker en goedkoper om grotere delen van de wereld te
verkennen en veroveren. De beschikbaarheid van geïmporteerde
technologie bepaalde hoe Europeanen hun doelwitten benaderden:
in Afrika en Azië bleven ze langs de kust, met schepen en kanonnen
binnen handbereik; in Amerika gingen ze aan land en overrompelden
ze de lokale bevolking met een heel klein leger. Zeiltechnieken,
scheepsbouw, navigatie, artillerie, en opslagmethodes verbeterden
allemaal, zowel voor grote als kleine schepen. Door de ruwe zee in
de Stille en Atlantische Oceanen moesten Chinese en Iberische
scheepsbouwers vaartuigen bouwen die tegen alle omstandigheden
bestand waren. Sommige Chinese schepen waren enorm, met wel
negen masten, terwijl de Portugese en Spaanse caravela’s maximaal
drie masten hadden. Toch hadden de kleine Iberische schepen meer
invloed op het internationale handelsnetwerk dan de grote Chinese
vloten. Deze ontwikkelingen werden ondersteund door nieuwe havens.

Vroege 17e-eeuwse
Chinese houtsnededruk,
vermoedelijk de schepen
van de beroemde Chinese
admiraal Zheng He (1371 ca. 1433).
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Mensen leerden steeds meer over de zeevaart en dit had verschillende
gevolgen. Handelaren hadden steeds meer invloed op de ontwikkeling
van hun thuisland, zelfs als ze zelf in het buitenland waren. Ze
verzamelden rijkdommen en handelscontacten. Mensen kwamen
samen in havens om goederen en informatie over de wereld uit te
wisselen. In Europa bereikten de Nederlanders in de 17e eeuw nieuwe
commerciële hoogtes en vestigden ze een enorm handelsrijk. De
Amsterdamse haven was de koningin van de zee. Het cliënteel van
Amsterdam kwam van over de hele wereld.
Aan de Atlantische kust van Europa werd Lissabon een belangrijke
haven en de buitenpost van het Portugese Rijk. Het Portugese Rijk
verschilde van andere wereldrijken, omdat het vooral bestond uit
eilanden, forten en handelsposten die profiteerden van de rijkdom
rond de Indische Oceaan en de Zuid-Chinese Zee. Het rijk omvatte een
groot territorium met onder andere Brazilië en strategische punten in
Angola. Portugese havens verbonden al deze bezittingen en kolonies.

Europese havens

Verbonden oceanen

Zoals we in hoofdstuk 1 zagen, was de Indische Oceaan eeuwenlang
een broedplaats voor handel en handelsrelaties. De handelaren waren
voornamelijk Arabieren, Chinezen en Indiërs; Europeanen speelden
maar een kleine rol. In de 15e eeuw werden handelaren alleen nog
tegengehouden door de Stille Oceaan en de Atlantische Oceaan;
hierdoor bleven het Amerikaanse continent en de meeste eilanden in
de Stille Oceaan afgezonderd van de rest van de wereld.
Een aantal radicale veranderingen zorgden ervoor dat deze
wereldmachten aan kracht begonnen te verliezen aan het einde van
de 15e eeuw. Het begon met Spanje en Portugal, die uiteindelijk de
Atlantische Oceaan over wisten te steken en zo twee continenten aan
hun handelsnetwerk toevoegden. Spanje was de dominante speler
in het westen van de Atlantische Oceaan, terwijl Portugal over het
zuiden van die oceaan regeerde. Aan het begin van de 16e eeuw stak
een Spaans schip de Atlantische en de Stille Oceaan over, bereikte het
Azië en zijn eilanden en vaarde toen verder de wereld rond tot het
Spanje weer bereikte. Spanje creërde nieuwe handelsroutes, nieuwe
havens en nieuwe arbeidsstromen. In de Stille Oceaan verkende
Spanje de zeeroutes die daarvoor al gebruikt werden door Azië en de
inheemse volken en breidden ze deze routes verder uit, van kust tot
kust. Daarna zeilden de Portugezen om de Kaap de Goede Hoop naar
de Indische Oceaan, waar ze zich voegden bij een bestaand netwerk
van handel en migratie in plaats van een nieuw netwerk te vormen. De
Portugezen hadden wel invloed op het netwerk, omdat druk zetten
op de bestaande commerciële en koloniale machtsverhouding.
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KAART VAN HET PORTUGESE RIJK (1415 - 1999)

Azoren
(1432 - ...)

PORTUGAL

ZOOM A

Nagasaki
(handelspost 1571 - 1638)

Ceuta
(1415 - 1668)

Madeira
(1419 - ...)
Guinee-Bissau
(1446 - 1975)
Kaapverden
(1462 - 1975)
Elmina
Mombasa
(1482 - 1637) (1589 - 1698)
Brazilië
(1500 - 1822)

Angola
(1483 - 1975)

Macau
(1553 - 1999)
Ternate
(1522 - 1622)

Mozambique Eil.
Sofala

Oost-Timor
(1512 - 1975 naar Indonesië; ind. 2002)

Mozambique
(1498 - 1975)

ZOOM A

Portugal was het eerste
Europese land dat een enorm
koloniaal rijk ontwikkelde, dat
gebieden in Amerika, Afrika
en Azië omvatte. Aanvankelijk
bezig met een intense rivaliteit
met Spanje, moest Portugal zich
geleidelijk overgeven aan het
Nederlandse koloniale rijk.

Ormuz
(1515 - 1622)
Diu
Bombay
(1535 - 1661)
Muscat
(1534 - 1661)
(1508 - 1650)
Goa
(1510 - 1961)

Calicut
(1511 - 1657)

Cochin
(1502 - 1663)
Colombo
(1518 - 1656)
Malacca
(1511 - 1641)
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Aan het begin van de 16e eeuw werd handel een mondiale onderneming.
West-Afrika richtte zich nu op de Atlantische Oceaan en Oost-Afrika
richtte zich op de Indische Oceaan, terwijl Noord-Afrika in het
Middellandse Zeegebied actief bleef. Door deze nieuwe handelsroutes
was het makkelijker voor China en India om contact te maken met
elkaar en de rest van Europa. Tegelijkertijd bereikten China en India
het Amerikaanse continent en daarmee ook – indirect – de westkust
van Afrika.
De nieuwe rol van geld: de
banken

Aan het begin van de 16e eeuw begonnen West- en Zuid-Europa
een steeds grotere rol te spelen, niet alleen vanwege hun kennis
van de zee en de groeiende handelsnetwerken, maar ook vanwege
hun bankiersfamilies. Voor een betrouwbare lening gingen Europese
handelaren naar de Fuggerfamilie uit Augsburg en de Casa di San
Giorgiofamilie uit Genua. Deze handelaren hadden niet alleen metaal
nodig in de vorm van munten, maar ook een netwerk waarin deze
munten erkend werden als geld. Er was een authoriteit nodig die kon
garanderen dat dit geld uitgewisseld kon worden voor goederen.
De financiële macht van Genua was merkbaar in elke winstgevende
sector in Spanje – zijde, suiker, olie, graan, wol – en oorlogen. Landen
hadden betaalde legers nodig om interne conflicten onder controle
te houden, voornamelijk volksoptanden, en om andere Europese
machten te verslaan. Metallurgie had dramatische gevolgen voor de
Europese bossen, maar Europa had zilver nodig om zich verder uit te
breiden en om oorlog te kunnen voeren.

De mijn van Potosí,
gegraveerd door Theodor
de Bry voor de Historia
Americae sive Novi Orbis,
1596.
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Verdragen van Tortedisillas en Saragoza

Na de Spaanse veroveringen in Noord- en Zuid-Amerika en eerdere Portugese
veroveringen in de Atlantische Oceaan, vestigden de twee koninkrijken een
scheidslijn die de wereld oversteeg. Het land ten westen van die grens zou behoren
tot Spanje en in het oosten tot Portugal. De overeenkomst werd geformaliseerd in
1494 met de ondertekening van het Verdrag van Tordesillas.

VERDRAG VAN TORDESILLAS
1494 PORTUGESE HEMISFEER

Azoren
1427
1335
Kaapverden
1456

1510

Brazilië
1500

1502

Kaap
Kruis
1485

Maldiven
1518
1500
Mauritius
1507

Kaap de
Goede Hoop
1489

VERDRAG VAN SARAGOZA 1529
SPAANSE HEMISFEER

Mexico
1519

14

2°

46°

1506

1512-42

1499

Elmina
1482

India
1502-30

Het Verdrag van Saragoza, ondertekend in 1529, definieerde de gebieden van
Spaanse en Portugese invloed in Azië, waarbij de Molukken, rijk aan kostbare
specerijen, aan Portugal werden toegewezen. Na verloop van tijd exploiteerden
de Portugezen cartografische onnauwkeurigheden en namen bezit van het deel
van Brazilië dat, volgens het Verdrag van Tordesillas, tot Spanje behoorde.

Manila
1571

1511 Kaaiman
Eilanden
1508

Galapagos
1523

14
2

°

46°

1546
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Het banksysteem bouwde mijnen in Amerika, waar ze met koloniale
brutaliteit zilver wonnen uit mijnen zoals die in Potosi. Zilver werd
een internationaal handelsartikel dat de wereldhandel ondersteunde.
Zilver werd gewonnen in Amerika en geëxporteerd naar Europa;
bankiers maakten er munten van; authoriteiten erkenden dit als wettig
betaalmiddel en leenden het uit; overheden gebruikten dit geld om
hun oorlogen en kolonialisme te financieren. Kortom, geld werd
uitgeleend aan staten, die dit kapitaal vervolgens investeerden.
Verbeteringen in het zeevervoer maakten intercontinentale reizen
mogelijk. In de 16e tot de 18e eeuw werd migratie op steeds grotere
schaal mogelijk, zelfs op mondiale schaal. Dit had enorme economische,
culturele en sociale gevolgen. Twee cruciale veranderingen waren
de verovering en kolonisatie van het Amerikaanse continent en het
toetreden van Portugal tot handelsnetwerken in de Indische Oceaan
via de Atlantische Oceaan. Portugese en Nederlandse handelaren
maakten direct contact met Azië om zo de Zijderoute te omzeilen
en hun eigen handelsroute op te zetten. Hierdoor nam de handel toe,
werden meer producten op mondiale schaal verspreid, en ontstond de
mogelijkheid om te migreren naar andere continenten. Het ging hier
om zowel vrijwillige als gedwongen migratie.
Veel Europeanen migreerden naar Azië via Portugese, Nederlandse en
later ook Engelse handelsroutes. Tussen 1500 en 1800 verhuisden bijna
twee miljoen Europeanen naar Azië. Er ontstonden ook migratiestromen
van Zuidoost-Azië naar Zuid- en Midden-Amerika en van Europa
naar Siberië en Noord-Amerika. De meeste Europeanen die hun land
verlieten waren soldaten en zeevaarders; een klein aantal migreerden
naar de kolonies. Er was ook een grote en stabiele migratiestroom van
China naar andere delen van de wereld. Het Portugese Rijk stimuleerde
veel Portugese burgers, arbeiders en anderen om te migreren naar de
Portugese kolonies. Al deze migraties bij elkaar hadden verstrekkende
gevolgen op de lange termijn;

Mondiale migraties

Modern kolonialisme

Het veroveren en besturen van nieuwe territoria, wat we kolonialisme
noemen, was een wijdverbreid verschijnsel voor de 16e eeuw. Maar
de definitie van kolonialisme veranderde in de 16e eeuw, omdat het
verkrijgen van rijkdom en goederen uit veroverde gebieden niet
langer het hoofddoel van de kolonisten was. Vanaf de 16e eeuw had
kolonialisme drastische economische en sociaalpolitieke gevolgen.
Deze veranderingen waren mogelijk dankzij een geavanceerd
handelssysteem. De overheid van de Spaanse en Portugese Rijken
waren actief betrokken bij het koloniseren van overzeese gebiedsdelen.
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EUROPESE VERKENNING EN VEROVERING VAN AMERIKA
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Azië te veroveren. Portugal kon Brazilië
gaan veroveren dankzij de ontdekkingsreis
van Pedro Álvares Cabral. Frankrijk
vertrouwde hun eerste ontdekkingsreis toe
aan de Italiaan Giovanni da Verrazzano. De
Engelse Henry Hudson reisde in 1609 naar
Noord-Amerika in opdracht van Nederland
en in 1610 in opdracht van Engeland.

Spanje veroverde dankzij Christoffel
Columbus een enorm groot deel van
Amerika, samen met Juan Ponce de
León – die de Spaanse ontdekkingsreizen
uitbreidde – en dankzij de expedities van
Hernán Cortéz door het Azteekse rijk en
Francisco Pizarro in het Incarijk. Ferdinand
Magellan stelde Spanje in staat delen van
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Engeland had ook al de reizen van John
Cabot gefinancierd, een Italiaan die in 1497
Canada bereikte. De Nieuwe Wereld werd
Amerika genoemd, naar de Italiaanse
ontdekkingsreiziger Amerigo Vespucci.
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Meestal was kolonisatie de taak van handelsmaatschappijen, zoals
de Britse Oost-Indische Compagnie en de Verenigde Oost-Indische
Compagnie. In gebieden waar handelsmaatschappijen verantwoordelijk
waren voor de kolonisatie, werden ze op politiek, diplomatiek en
militair gebied ondersteund door hun overheid.
Kolonialisme in Midden- en
Zuid-Amerika

Quipu’s (koorden met
knopen waarmee geteld kon
worden) waren zo effectief en
nauwkeurig dat de Spanjaarden
in de eerste jaren na de
Spaanse verovering van ZuidAmerika quipu’s gebruikten
om hun nieuwe rijk te helpen
beheren. Ze wisten echter niet
hoe ze de quipu’s moesten
opnemen en lezen. Dit maakte
hen afhankelijk van lokale
professionals.
Welke risico’s en voordelen
kunnen voortvloeien uit
vertrouwen op inheemse,
onderworpen professionals?

Kolonialisme in NoordAmerika

Het veroveren van het Amerikaanse continent was een massale
onderneming waarbij meerdere factoren samenkwamen: handelaren
en hun investeringen, de politieke macht van koninklijke leiders en
rijken, de kerk en een deel van de elite en hun handlangers.
In Amerika vonden de Spanjaarden en Portugezen grote en rijke
grondgebieden met welvarende en vrijwel volledig onbewapende
bevolkingen. Er was veel weerstand tegen deze invasie en in het
begin was het voor de kolonisten moeilijk om de lokale bevolking te
onderwerpen en te overleven in een totaal nieuwe omgeving. Buskruit,
goed uitgeruste legers en ziektes die de Amerikaanse bevolking
decimeerden, versnelden het kolonisatieproces.
De Spaanse en Portugese kolonisten namen vormen van slavernij en
uitbuiting over die in West-Europa inmiddels aan het afnemen waren.
Overblijfsels van de overheid en andere Incainstituten werden door de
kolonisten gebruikt voor hun eigen doeleinden, waarbij hun originele
functie verloren ging.
Hydraulische installaties werden niet onderhouden, de
veiligheidsvoorraden werden niet aangevuld en handel tussen de
verschillende gebieden was slecht georganiseerd. Hierdoor stortte de
voedselproductie in, met schaarste en hongersnood tot gevolg, en de
verzwakte bevolking werd erg vatbaar voor ziektes. Omdat het einde
van de bevolking ook een einde zou maken aan de kolonie, moesten
de kolonisten een nieuw systeem opzetten om het Amerikaanse
continent te kunnen blijven uitbuiten.
De kolonisatie van Noord-Amerika ging op een andere manier dan
de kolonisatie van Midden- en Zuid-Amerika. Het begon later, tegen
het einde van de 16e eeuw, en de verantwoordelijke partijen waren de
Britten, Fransen, Nederlanders, Spanjaarden, Finnen, Zweden en Russen.
De kolonisten kregen te maken met moeilijke leefomstandigheden en
velen overleefden de eerste pogingen tot kolonisatie niet. Omdat de
inheemse bevolking in het noorden nomadisch was, konden kolonisten
niet zomaar de bestaande productiesystemen overnemen zoals ze dat
in Midden- en Zuid-Amerika gedaan hadden. Kolonisten in NoordAmerika waren in het begin afhankelijk van de kennis van de inheemse
bevolking om hun boerderijen draaiende te krijgen in deze nieuwe
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Het Atlantische systeem

omgeving.
Ondertussen nam de macht van de Europese kolonisten steeds
verder af en veel migranten trokken zich terug naar Europa. De Franse
kolonisten verzamelden zich in het huidige Canada, de Nederlanders
in de “Nieuwe Nederlanden” (nu de staat New Jersey in de Verenigde
Staten) en de Spanjaarden in Florida en het zuidwesten. Uiteindelijk
waren er alleen nog een paar Spaanse buitenposten en was de rest
samengekomen tot een gekoloniseerd gebied onder controle van de
Engelsen. Dit gebied werd nog steeds uitgebreid langs de kust van
Noord-Amerika en verder naar het zuiden, waar de grond erg vruchtbaar
was. Het gekoloniseerde gebied werd steeds groter en er ontstonden
steeds meer conflicten tussen kolonisten en de inheemse bevolking,
vooral in de Britse kolonies. Europese missionarissen speelden
een centrale rol in het veranderen van het sociale landschap, zodat
kolonisten meer kans hadden op betrouwbare handelspartners: soms
werd er positief contact gemaakt, maar meestal kwam de inheemse
bevolking in opstand om voor hun onafhankelijkheid te vechten. Deze
conflicten bleven meer dan twee eeuwen duren.

Het Atlantische systeem

Kolonisten in de 16e eeuw introduceerden een nieuwe vorm van
handel die snel op mondiale schaal overgenomen werd. Dit mondiale
handelsnetwerk verbond vele landen met elkaar. Ten eerste verbond
het de grootschalige productie van grondstoffen in de kolonies met
Europa, waar deze grondstoffen bewerkt werden. Ten tweede verbond
het de West-Afrikaanse kust, waar mensen tot slaaf gemaakt werden,
met het Amerikaanse continent, waar ze gedwongen werden op
plantages te werken. Ten derde verbond het groeiende markten in
de kolonies met Europese landen die een grote vraag naar producten
hadden.
Dit systeem ontstond om meerdere redenen, onder andere de vraag
naar onderdrukte arbeidskrachten in het Amerikaanse continent.
Verovering en kolonisatie leidde tot de uitroeiing van lokale
bevolkingsgroepen. Degenen die het overleefden, weigerden te
werken, ontsnapten, of waren amper productief voor de Europese
kolonisten. Naar aanleiding van deze vraag naar arbeiders, en indirect
ook naar aanleiding van de groeiende vraag naar suiker in Europa en de
nieuwe kolonies, plaatsten kolonisten handelsposten op verschillende
punten langs de West-Afrikaanse kust en uiteindelijk ook de OostAfrikaanse kust. Eerst waren dit alleen Portugese handelsposten, maar
later volgden ook Nederland, Engeland en anderen. De slavenhandel in
Afrika bestond al eeuwen. Spaanse en Portugese handelaren begonnen
mee te doen aan deze handel in de 15e eeuw. In de 16e en 17e eeuw
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namen Europeanen de slavenhandel naar het westen over en breidden
ze deze handel flink uit. Het eerste slavenschip zeilde waarschijnlijk in
1526.
De Atlantische wereld werd verbonden door twee handelsdriehoeken;
deze driehoeken ontstonden in de 17e eeuw en ontwikkelden zich
verder in de 18e eeuw. De eerste handelsdriehoek verbond Engeland
met Afrika en het Amerikaanse continent. Goederen uit Amerika
(zoals suiker, hout en vis uit Noord-Amerika) kwamen naar Engeland en
gingen vanuit Engeland naar andere handelspartners. Eindproducten
als geweven katoen uit India en China werden naar Afrika gebracht en
verhandeld voor slaven. Slaven werden gevangen of gekocht in Afrika
en vervolgens naar Amerika gebracht. De andere handelsdriehoek ging
in de andere richting. Rum gemaakt van Amerikaanse suiker werd vanuit
de Engelse kolonies in Noord-Amerika getransporteerd naar Afrika in
ruil voor slaven. Slaven werden naar het Caribisch gebied vervoerd en
melasse (een stroop die overblijft bij de suikerbereiding) ging naar New
England voor de rumproductie. De handel was een zelfvoorzienende
cirkel. Van elke transactie werden Europese en Noord-Amerikaanse
kolonisten rijker.
Dit Atlantische handelsnetwerk was onderdeel van de mondiale
economie van de 17e en 18e eeuw; de macht verschoof van de Aziatische
fabrikanten naar het handelssysteem van de Europese kolonisten.
Tot de 19e eeuw was slavernij veelvoorkomend en geaccepteerd in
veel delen van de wereld. Europese zeevaarders en soldaten werden
tot slaaf gemaakt en verkocht op vele markten, zoals die in Algiers;
christenen maakten moslims tot slaaf en andersom in het hele
Middellandse zeegebied; Oost-Europese volken werden geplunderd
door de Tartaren en verkocht op slavenmarkten op het Arabische
Schiereiland en in Italië. In West-Afrika en het westen van MiddenAfrika was slavernij meestal alleen een straf voor oorlogsgevangenen
en criminelen. Tussen het begin van de 16e eeuw en het einde van de
19e eeuw werden er ongeveer 3 miljoen slaven verkocht aan Arabische
en – in kleinere getalen – Indische handelaren. De handel richting de
Indische Oceaan is minder bekend dan de handel in de Atlantische
Oceaan, omdat er in de Atlantische Oceaan niet alleen veel meer
gehandeld werd, maar ook op een veel gewelddadigere manier die nog
eeuwenlang zijn sporen naliet.
Toen Europese slavenhandelaren de Afrikaanse kust bereikten, voegden
zij zich bij al bestaande handelsnetwerken. Deze netwerken maakten
later pas een transformatie door. Europese handelaren veranderden
de verhouding tussen de lokale bevolking en hun overheid, maakten
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van de slavenhouderij een echte markt en stimuleerden differentiatie
tussen Afrikaanse gemeenschappen. Oorlogsgevangenen en criminelen
waren niet de enigen die tot slaaf gemaakt werden. De lagere klasse
en de armen waren disproportioneel het doelwit van de Europese
handel. Deze veranderingen ontstonden het snelst in de gebieden
waar Europeanen de meeste invloed hadden: hoe langer en heviger de
Europeanen zich in de situatie mengden, hoe meer de lokale bevolking
aangetast werd.
Slavenhandelaren kochten in een periode van maanden slaven in havens
langs de hele kust van West-Afrika: de meeste van deze slaven werden
gevangengenomen of van lokale handelaren gekocht in het gebied van
het huidige Senegal tot het huidige Angola. Andere Afrikaanse regio’s,
zoals Zuidoost-Afrika, waren vanaf 1790 betrokken bij de handel, maar
speelden een kleinere rol en leden minder schade van de wreedheden
in het Atlantische systeem. Ongeveer een tiende tot de helft van de
gevangenen stierven voordat ze zelfs maar de boot bereikten. We
hebben geen exacte cijfers, maar we weten dat minstens 1,8 miljoen
Afrikanen stierven voordat ze aan boord van een schip gebracht
konden worden, tijdens het vervoer of opgesloten in barrakkenkampen
en fabrieken langs de Afrikaanse kust. Slaven werden geregistreerd en
gebrandmerkt; de ruggen van ontvoerde slaven werden gemarkeerd
met een brandijzer.
Handelaren pakten slaven met honderden tegelijk in krappe boten en
ketenden ze vaak vast aan het benedendek. Ze kregen lokaal voedsel
te eten, zodat ze niet aan scheurbuik zouden overlijden voordat ze
hun bestemming bereikten. Als de boot vol zat, omdat de slaven zo
dicht op elkaar gepropt zaten in het benedendek dat ze amper nog
konden bewegen of ademen, begonnen de handelaren aan de reis van
drie maanden over de Atlantische Oceaan.
Velen stierven onderweg aan ziektes; anderen kwamen in opstand en
werden doodgeschoten door de bemanning, die de reis zelf ook soms
niet overleefde. Miljoenen stierven tijdens de reis en hun lichamen
werden overboord gegooid. Sommigen probeerden te ontsnappen
door zelf overboord te springen. Ongeveer 85% van de gevangenen
overleefden de reis naar Amerika. Brazilië en het Caribisch Gebied
leverden de meeste slaven, ongeveer 90% van het totaal, gevolgd door
de Verenigde Staten.
De slavenhandel creërde ook verschillende beroepen gerelateerd aan
het vangen, onderhouden, transporteren en verkopen van slaven. Dit
complexe systeem maakte van handelaren een machtige klasse: ze
hadden de controle over invoerrechten, de prijs, en de levering van de
gevangenen voor de verkoop in Amerika.
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Een poster met de “Stuwage van het Britse slavenschip ‘Brookes’ onder de gereglementeerde
slavenhandel” (wet van 1788)”. Zo’n 292 slaven worden opgeborgen in het benedendek (130 hiervan
worden platgedrukt onder planken) en 130 slaven worden rond de zijkanten van het benedendek
geplaatst met behulp van verhogingen of planken.
Lees de teksten op de poster over de afstand tussen de balken; converteer dit naar meters als je
gewend bent aan het metrische systeem. Kun je vijf minuten in deze positie blijven zitten? Als je op deze
afstand gaat liggen en een plafond boven je hebt, hoe voel je je dan?
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Europese slavenhandelaren – in het begin Portugezen en Nederlanders,
maar uiteindelijk vooral Engelse handelaren – ontvoerden 300 jaar lang
miljoenen Afrikaanse slaven. Dit geweld had permanente gevolgen,
niet alleen voor Afrika maar ook voor de Noord- en Zuid-Amerikaanse
samenleving. Tegen 1650 bestond de Amerikaanse bevolking voor de
meerderheid uit Afrikanen.

Slavenschepen

De kern van het woord is
“factor”, wat destijds ook
“handelaar” betekende.
Het slavenschip veranderde
deze betekenis en lang
voor de Engelse fabriek
veranderde het slavenschip
de manier waarop mensen
werken en produceren.

Sabotage door piraten

Het slavenschip was een essentieel onderdeel van de opkomst
van kapitalisme. Het goed bewapende slavenschip was ontzettend
veelzijdig en krachtig. Het was een schip, een fabriek, een gevangenis,
een handelspost en een oorlogmachine.
Het schip had ontzettend veel functies: handelen, vechten, nieuw land
veroveren, plunderen, slaven gevangennemen en wereldrijken bouwen.
Het slavenschip speelde een sleutelrol in een web van diepgaande
economische veranderingen die essentieel waren voor de opkomst
van kapitalisme. In het Igbo stond het bekend als een owba coocoo,
het ‘gevreesde schip’. Het slavenschip was ook een fabriek in moderne
zin: het was een werkplaats waar kapitalisten grote groepen arbeiders
verzamelden en vasthielden en waar voormannen de arbeiders onder
streng toezicht hielden.
Het slavenschip was ook een gevangenis. Op slavenschepen stierven
vrouwen en mannen, volwassenen en kinderen als gevolg van ziektes,
letsel, hun cipier en zelfmoord. Daarom werden slavenschepen ook
een middel om gevangenen bang en volgzaam te maken, zodat ze
makkelijker te beheersen waren. Het geweld op het schip maakte deze
mensen onderdanig. Het schip was een mobiele gevangenis waarin tot
slaaf gemaakte mensen en hun cipiers onder strakke discipline stonden.
Zeevaarders op slavenschepen waren arbeiders in deze nieuwe
wereldmarkt, maar ze waren ook de scheppers van dit ‘handelswaar’ –
de slaaf – dat aan Amerikaanse plantages verkocht werd.
Aan het begin van de 18e eeuw werd de intercontinentale slavenhandel
in stand gehouden door zeelieden over de hele wereld. Dwangarbeid,
slecht eten, lijfstraffen, vreselijke werkomstandigheden en een strenge
hierarchie op het schip leidden tot veel opstanden en muiterij. Piraten
waren vaak zeelieden die een koloniaal schip gemuit hadden: arme
Europeanen, veroordeelde criminelen, vrijgemaakte zwarte slaven,
zwervers, politieke gevangenen, vluchtende gedeporteerden en
dwangarbeiders of vrouwen die weigerden te trouwen. De bemanning
van een piratenschip was divers en kwam uit verschillende landen.
Beter eten, vrijheid, zelfbeschikking, minder werk en geld om te
ontsnappen aan slechte werk- en leefomstandigheden waren de
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arbeidsvoorwaarden van een piraat. Het doel van piratenschepen
was om koloniale vrachtschepen tegen te houden die goederen
transporteerden tussen Europa en het Amerikaanse continent. De
schepen werden geplunderd en de goederen werden verdeeld onder
de piraten.

De macht van suikerriet

Kolonisten, slaven, migranten, zeelieden en handelaren reisden over
land en over zee. Samen vormden ze in steeds grotere mate een
systeem.
Dit was een periode van verandering waarin goederen kolonisten
aantrokken, ten koste van de lokale bevolking – vaak nomaden
zoals in Oost-Siberië en in West- en Noord-Amerika. Landgebieden
werden veroverd en gekoloniseerd en landbouw werd geïntroduceerd.
Nomaden werden steeds meer verdrongen om plaats te maken voor
“de gewassen van de beschaving” (tarwe, rijst en maïs). Deze planten
stimuleerden de groei van kolonies, die steeds meer ruimte en
bevolkingsgroepen opslokten. Deze gewassen speelden de hoofdrol
in grensuitbreiding op het land, terwijl suiker, katoen en tabak die rol
vervulden op zee. Als voorbeeld nemen we weer een kijkje bij het
suikerriet, dat een cruciale rol speelde in het tot stand komen van het
Atlantische systeem. Suikerriet speelde ook een rol in het ontstaan van
een nieuw systeem voor het produceren en transporteren van voedsel.
In het Spanje van de 14e eeuw leefde een islamitische slaaf die een
expert was in de suikerproductie. Dankzij deze slaaf werd Valencia
een succesvol centrum van de suikerproductie, met steun van Duits
geld en dankzij het werk van slaven en arbeiders. In 1450 begonnen
de Portugezen plantages op de Atlantische eilanden Madeira en
Kaapverdië en daarna ook in de Algarve in het zuiden van Portugal.
Het eiland Madeira was de grootste producent van suiker in Europa
tegen 1490. Vlaamse en Italiaanse kapitalisten investeerden in
het eiland; de inheemse bevolking van de Canarische eilanden en
Afrikaanse slaven werkten op de plantages. Portugese slavenhouders
hielden toezicht op het productieproces en lieten efficiëntere molens
bouwen. De suikerplantage was een fabriek.
In 1460 was suiker het enige gewas in Madeira, waren de bossen volledig
weggekapt, was de bodem uitgeput en verspreidden ziektes zich snel.
Het bos was volledig verwoest: hout werd gebruikt voor de bouw van
onder andere schepen en als brandstof voor de suikerproductie. Het
succes van Madeira duurde tot 1530, waarna het instortte en vervangen
werd door de Canarische eilanden. Net als de Portugezen waren het
nu de Spanjaarden die suikerplantages op de Canarische eilanden
opzetten en zowel Afrikaanse slaven als de lokale bevolking dwongen
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daar te werken.
Nadat de Ottomanen in 1543 het Byzantijnse Rijk veroverden moesten
de Portugezen en de Spanjaarden hun suikerproductie naar het
westen verplaatsen: tegen 1550 produceerde São Tomé meer dan de
Canarische eilanden. Maar deze eilanden waren geen concurrentie
voor Amerika. De Amerikaanse productie stak hier op een gegeven
moment met kop en schouders bovenuit. De technieken achter de
slavenhandel en plantages werd namelijk geraffineerder en staken de
Atlantische Oceaan over. De productie op São Tomé stortte in en
werd al snel ingehaald door Pernambuco in Brazillië. De productie in
Pernambuco stortte in en werd ingehaald door Bahia in 1630. Deze
productie stortte ook in en werd ingehaald door Barbados in 1680. De
productie in Barbados stortte vervolgens in en werd ingehaald door
Jamaica en Haïti tussen 1720-1750. De productie van suiker verschoof
steeds tussen oceanen en continenten; het werd gedreven door de
Europese vraag naar suiker, geld en de rijkdom die slaven produceerden
op de suikerplantages. Andere luxegoederen als tabak, koffie en katoen
verplaatsen zich op dezelfde manier binnen hetzelfde economische
en sociale landschap.
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Banken door de eeuwen heen

BANKEN DOOR DE EEUWEN HEEN

Lees de volgende tekst en maak
dan de opdrachten.

1 Geef aan op de kaart waar

de eerder genoemde
bankiermethodes gebruikt
werden en zet er een
tijdsindicatie bij.

2 Gebruik vervolgens een

woordenboek om de definities
van de volgende woorden in te
vullen
GELD

1
In de tweede helft van de 12e eeuw ontstonden er in Europa (waarschijnlijk
in Genua) nieuwe manieren om zonder geld te betalen. Eerst werden de
instrumentum ex causa cambii ontwikkeld, net als nieuwe vormen van
krediet op de belangrijke jaarmarkten in Champagne. Deze geldloze
betalingsmethodes waren een manier om krediet en geldoverdrachten bij
te houden en vormden een manier om in de export te investeren en geld te
vervoeren zonder met grote hoeveelheden edelmetalen te slepen.
Bron: M. A. Denzel, The European Bill of Exchange, XIV International
Economic History Congress, Helsinki, 2006 (aangepast).

2
In de 13e eeuw was er een nieuwe vorm van betaling nodig voor de handel
tussen oost en west via Italië. Bankiers introduceerden een handelscontract
dat een wisselbrief genoemd werd. De wisselbrief werd tussen de 14e en
de 15e eeuw steeds verder verbeterd. Dit document was een garantie voor
de bank dat er betaald ging worden, op basis van vertrouwen in de cliënt of
omdat de cliënt nog geld in de bank had.
Bron: V. Lannoye, The History of Money for Understanding Economics, 2011
(aangepast).

MUNTEN

3
De Chinese feiqian, “vliegend geld” (ook bianhuan genoemd: “makkelijke
uitwisseling”), is de oudste soort papiergeld. Het nam de vorm aan van
wisselbrieven; dit was de voorganger van echt papiergeld, jiaozi, dat in de 9e
eeuw in Sichuan voor het eerst gemaakt werd.
Bron: U. Theobald, Feiqian, Bills of exchange, 2016 (retrieved from the
website “ChinaKnowledge.de - An Encyclopaedia on Chinese History,
Literature and Art”) (aangepast).

KREDIET

4
Vanaf de 12e eeuw was er de Arabische suftadja: een overeenkomst waarbij
drie deelnemers vaststelden dat een bepaald bedrag uitgeleend werd en
datzelfde bedrag uiteindelijk terugbetaald moest worden. De suftadja moest
door iedereen goedgekeurd worden.
Een sakk – dit is de oorsprong van het woord cheque in veel talen – is een
echte cheque, dat wil zeggen een betalingsbevel opgesteld door de bankier
waarbij de schuldenaar een rekening heeft. De cheque was iets dat de
Moslims hadden overgenomen van de Byzantijnen; een hulpmiddel dat een
aantal eeuwen voor de Arabische verovering al in Egypte gebruikt werd.

DEBIET

Bron: E. Ashtor, Banking Instruments between the Muslim East and the
Christian West, “Journal of European Economic History” 1, 1972 (aangepast).
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5

CHEQUE

Vanaf de 16e eeuw kan er in India een hundi uitgegeven worden: een
geschreven bevel – meestal onvoorwaardelijk – waarbij een persoon betaling
eist, direct of na een bepaalde tijd, van een bepaald bedrag aan een andere
persoon genoemd in dit document.
Bron: L.C. Jain, Indiguenous Banking in India, London 1929 (aangepast).

6
Wat hebben mensen nodig
om de hiervoor genoemde
3
financiële middelen te creëren
en gebruiken?

In Armenië kon je in de 17e eeuw een awak of zmei awak afsluiten: een
lening met rente, meestal met een vaste termijn, terug te betalen aan een
derde, en er konden vier of meer personen bij betrokken zijn: degene die de
lening verstrekt, degene die hem afneemt, een vertegenwoordiger van de
afnemer en degene die de winst maakt.
Bron: M. Aghassian /K. Kévonian, The Armenian Merchant Network, in S.
Chaudhuri, M. Morineau (eds.), Merchants, Companies and Trade. Europe
and Asia in the Early Modern Era, Cambridge 1999 (aangepast).

digitale technologie
empathie
fantasie
honger

7

ondernemingszin

In de 16e eeuw maakte zilver en goud uit Bohemen en Amerika veel mogelijk.
Religieuze oorlogen werden permanent en de rijkdom was nodig om te
kunnen overleven. Zilver en goud stelde koninkrijken in staat snel legers en
huurlingen aan te stellen. Een enorm welvarend koninkrijk schrikt opstand
en buitenlandse invasies af.

vertrouwen
anders:

Bron: V. Lannoye, The History of Money for Understanding Economics, 2015
(aangepast).
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VRIJ EN GEDWONGEN

1/2
1 Lees de volgende vijf teksten

1

en bepaal of hier sprake is van
gedwongen migratie of vrije
migratie.

2

Kruis aan welke zinnen correct
zijn.
Gedwongen migratie en vrije
migratie zijn centrale thema’s in
de geschiedenis.
Migratie ontwikkelt zich
chronologisch en is door de hele
geschiedenis te vinden. Migratie
draait om veel verschillende
plaatsen en zou dus vanuit een
geografisch standpunt benaderd
moeten worden.

De oorzaken van ontheemding
en de verwijdering van
groepen mensen is door de
tijd heen weinig veranderd: de
redenen en doelen zijn politiek,
economisch, strategisch,
ideologisch, religieus en
persoonlijk.
Gedwongen migratie wordt
gebruikt als middel om
verschillen tussen etnische
groepen uit te wissen en om
kleinere groepen in een grotere
en dominerende groep op te
nemen.
Gedwongen migratie is onder
andere deportatie, hervestiging,
etnische zuivering en uitzetting.

Van de 16e tot de 18e eeuw deporteerden de Ottomanen andere volken
om militaire, economische en politieke redenen. Er zijn veel documenten
bewaard gebleven waar dit beleid in beschreven werd. Een duidelijk
voorbeeld is de deportatie van groepen mensen uit Anatolië naar het
nieuwveroverde Cyprus in de 16e eeuw. Volgens het uitwijzingsbevel van
24 september 1572 moest één op de tien families uit Anatolië, Rum (Sivas),
Karaman en Zülkadriye naar Cyprus verplaatst worden, om het eiland
bewoonbaar en veilig te houden. Op dezelfde manier dwongen de Ottomanen
de inwoners van Anatolië ook om naar de Balkan te verhuizen, nadat dat
veroverd was, en vervolgens van de Balkan naar Istanboel om de stad te
laten groeien. Om de 18e eeuw, toen het Ottomaanse rijk zich niet verder uit
kon breiden, was er nog steeds gedwongen migratie: nomadische stammen
werden gedwongen in een nederzetting te blijven om de landbouwproductie
en veiligheid te vergroten.
Bron: N. Seker, Forced Population Movements in the Ottoman Empire
and the Early Turkish Republic: an Attempt at Reassessment through
Demographic Engineering, in “European Journal of Turkish Studies”, 16/2013
(aangepast).

2

Er lijkt geen enkele tijd of
plaats te zijn waar mensen niet
migreerden, gedwongen of uit
vrije wil.

1492 wordt vaak beschouwd als het jaar dat de Nieuwe Wereld ontdekt werd,
maar het was ook een jaar dat veel ellende bracht voor een heel volk en
dat een essentieel onderdeel van de Spaanse samenleving kapotmaakte.
Alle geschiedkundigen zijn het erover eens dat een enorm aantal Joden uit
Spanje verbannen werd: naar schatting tussen de 150.000 en de 400.000,
maar sommige schattingen zijn nog veel hoger. Een groot aantal van hen
ging direct naar Afrika en Turkije.
Bron: H. Kamen, The Mediterranean and the Expulsion of Spanish Jews in
1492, in “Past & Present”, No. 119/1988, Oxford University Press on behalf of
The Past and Present Society (aangepast).

3

Tussen de 16e en 19e eeuw staken naar schatting drie miljoen Europeanen en
twaalf miljoen Afrikanen de Atlantische oceaan over, vrijwillig of gedwongen,
om Amerika te koloniseren. De demografische gevolgen van deze migratie
waren vooral te merken ten noorden van de Rio Grande, waar de bevolking
tussen 1700 en 1800 verviervoudigde. De Europeanen concentreerden op hun
eigen perspectief op de migratie en brachten de pushfactoren van de Oude
Wereld en de pullfactoren van de Nieuwe Wereld samen in een verhaal over
de immigrant die vooruitgang en moderniteit brengt.
Bron: L. Choquette, Atlantic Migration, 2016 (aangepast).

4

Tientallen etnische groepen hebben zich door de eeuwen heen verplaatst
naar allerlei bestemmingen en economische sectoren. Dit heeft een lang
documentair spoor nagelaten. Ongeveer een derde van deze mensen kwam
bijvoorbeeld door de haven van New York, waar passagierslijsten werden
bijgehouden en waar binnen een paar jaar na de oprichting van (toen nog)
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VRIJE EN GEDWONGEN MIGRATIE

2/2

Nieuw Amsterdam in de 17e eeuw al 18 talen gesproken werden. Engeland
zette buitenposten op in Noord-Amerika, terwijl Portugal en Spanje zich
richtten op Centraal- en Zuid-Amerika. Europeanen werden gestimuleerd
hierheen te verhuizen, waardoor er trans-Atlantische handel in mineralen,
bont, vis en hout ontstond. Tropische landbouw, vooral plantages met
rietsuiker in het Caribisch gebied en Brazilië, was erg winstgevend en
arbeidsintensief.

3 Schrijf de cijfers in de tekst bij

de tijdlijn hieronder. Gebruik
een rode pen als je denkt dat de
tekst over gedwongen migratie
gaat; gebruik een blauwe pen
als je denkt dat er sprake is
van vrije migratie. Als een tekst
zowel over vrije als gedwongen
migratie gaat, kan je het cijfer
twee keer opschrijven in beide
kleuren.

4 Schrijf de cijfers op de kaart

op de plek waar die migratie
ontstond. Voeg ook pijlen toe
om de migratiestromen weer te
geven, in dezelfde kleuren als
de vorige opdracht.

Bron: D. Keeling, Atlantic historical migrations, 1500–1965 (aangepast).

5

De Chinezen zeilen al ontzettend lang naar Zuidoost-Azië voor de handel
en velen van hen bleven daar permanent. Tegen 1400 hadden Chinese
handelsnetwerken de Chinese havens volledig met Zuidoost-Azië verbonden.
Chinese mensen verhuisden naar Zuidoost-Azië en kregen steeds meer
invloed op de commerciële sector in veel samenlevingen, ook in veel
Westerse kolonies. Een groeiend aantal migranten kwam naar ZuidoostAzië om te handelen of op zoek te gaan naar tin en goud. Door de eeuwen
heen trouwden sommige Chinezen met lokale vrouwen, die tussenpersonen
tussen de Chinese en Zuidoost-Aziatische cultuur werden en voor menging
in de gemeenschap zorgden. Anderen bleven vasthouden aan hun eigen
cultuur. Na 1850 vertrokken miljoenen uit China. Chinese immigranten en
hun nakomelingen vormden de basis voor een wijdverspreide moderne
diaspora en internationale verbindingen. De migrantenstroom uit China vloeit
nog steeds; migratie heeft een lange geschiedenis in Azië.
Bron: C. A. Lockard, Chinese Migration and Settlement in Southeast Asia
Before 1850: Making Fields From the Sea, 2013 (aangepast).
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De grondwet van de Irokese Naties

1/2

DE GRONDWET VAN DE IROKESE NATIES

Lees de volgende tekst en
maak dan de opdrachten op de
volgende pagina.

Toen de eerste Europese kolonisten aankwamen, woonden de Irokezen in
een groot gebied dat overeenkomt met de huidige staat New York en het
zuidoosten van Canada. Tegen het einde van de 16e eeuw vormden zij een
verbond met vijf naties (Mohawk, Onondaga, Seneca, Oneida en Cayuga).
Er werd een grondwet opgesteld met 117 artikelen, die de Grote Wet van
de Vrede genoemd werd. Het Tuscaroravolk werd rond 1715 ook lid van het
verbond, dus vanaf dat moment was het de Bond van Zes Staten. Lees de
volgende teksten en maak vervolgens de opdrachten op de volgende pagina.
1. Ik ben Dekanawidah en met de leiders van de Vijf Naties plant ik de Boom
van Grote Vrede. Alle zaken van de Vijf Naties zullen op deze plek behandeld
worden door de leiders van de Vijf Naties.
17. Een bepaald aantal schelpenkettingen (wampus) zal gegeven worden aan
elke vrouwelijke familie waar een leider gehuisd is. Deze kettingen zijn het
teken dat de vrouwen van de familie het recht hebben om de titel van leider
voor altijd over te dragen.
19. Als op ieder moment duidelijk wordt dat een bondsleider niet gehandeld
heeft naar het welzijn van het volk of de regels van de Grote Wet overtreden
heeft, zullen de mannen of vrouwen van de statenbond, of beiden samen,
naar de Raad komen en de ongehoorzame leider van zijn positie ontdoen met
behulp van de oorlogschief. Als een klacht van het volk, overgebracht door
de oorlogschief, de eerste keer niet gehoord wordt, zal hij herhaald worden
en als er opnieuw niet geluisterd wordt, zal er een waarschuwing volgen.
Als de leider desondanks tegendraads blijft, zal de zaak door de raad van
oorlogschiefs besproken worden. De oorlogschiefs zullen de ongehoorzame
leider vervolgens van zijn titel ontdoen, via de vrouwen die het recht tot
deze titel bij zich dragen. Als de leider afgezet is, zullen de vrouwen de
bondsleiders informeren via hun oorlogschief en zullen de bondsleiders de
beslissing erkennen. De vrouwen zullen een van hun zoons kandidaat stellen
en de leiders zullen hem verkiezen.
44. De stamboom van de volken in de Vijf Naties loopt via de vrouwelijke lijn.
Vrouwen worden beschouwd als de stamouders van de Natie. Zij bezitten het
land en de aarde. Mannen en vrouwen zijn onderhevig aan de status van de
moeder.
94. De mannen van elke clan binnen de Vijf Naties zullen een eeuwig
brandend raadsvuur onderhouden, om altijd klaar te zijn voor een
raadsoverleg. Als het nodig lijkt de raad bijeen te roepen om het welzijn van
de clans te bespreken, zullen de mannen zich rond het vuur verzamelen.
Deze raad heeft dezelfde rechten als de raad van de vrouwen.
95. De vrouwen van elke clan binnen de Vijf Naties zullen een eeuwig
brandend raadsvuur onderhouden, om altijd klaar te zijn voor een
raadsoverleg. Als het naar hun mening nodig is voor het welzijn van het
volk, zullen zij vergaderen en hun beslissingen en advies zullen door via de
oorlogschief naar de Raad van de Leiders gebracht worden ter overweging.
Bron: Prepared by Gerald Murphy (The Cleveland Free-Net - aa300) Distributed by the
Cybercasting Services Division of the National Public Telecomputing Network (NPTN). (c)
Paul Halsall Aug 1997 (quoted with cut words)
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Welke rol spelen de hier genoemde politieke autoriteiten?

2

Raadsvuur van de mannen van de clan

ROL
Raadsvuur van de vrouwen van de clan

ROL
Oorlogschief

ROL
Raad van oorlogschiefs

ROL
Raad van Bondsleiders

ROL

2

Welke rol hebben vrouwen binnen het verbond en de samenleving van de Vijf
Naties?

2

Zijn er vergelijkbare organisaties zoals die van de Irokese Vijf Naties in jouw
land? Zo niet, zou jij dan iets vergelijkbaars willen? Waarom of waarom niet?

Kaart van de Irokezen Vijf
Naties in 1650
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Langdurige gevolgen van de slavenhandel

LANGDURIGE GEVOLGEN VAN DE SLAVENHANDEL

1/2
1 Lees de tekst en kijk naar de

grafiek. Beantwoord dan de
vragen. Als je iets leest dat je
nog niet wist, onderstreep het
dan.

“Tussen de 16e en de 19e eeuw werden miljoenen Afrikanen onder dwang
verkocht en getransporteerd naar Europa en Amerika als slaven. [Deze]
handel leidde tot blijvende onzekerheid, economische chaos en politieke
wanorde in Afrika. Hierdoor vertraagde de ontwikkeling van technologie,
landbouw en culturele vaardigheden. De handelseconomie van Afrika kwam
in de problemen, omdat het zich niet aan kon passen aan het kapitalisme.
Daarnaast leidde de trans-Atlantische handel tot de opkomst van semifeodale klassen in Afrika die samenwerkten met de Europeanen om hun
eigen volk te onderdrukken. Deze klassen kwamen voort uit de Afrikaanse
adel en de tussenpersonen die de vangst en verkoop van Afrikanen regelden.
In de 17e en 18e eeuw begon de trans-Atlantische handel grote gevolgen te
hebben voor de grootte van de Afrikaanse bevolking: die nam snel af. Tussen
1450 en 1850 werden meer dan 11,5 miljoen mensen geëxporteerd vanaf de
Atlantische kust van Afrika – bijna 10 miljoen van deze mensen kwamen aan
in de Nieuwe Wereld.
De genderverdeling van het continent veranderde ook als gevolg van de
slavenhandel. Door het aantal mannelijke en vrouwelijke slaven te tellen dat
tussen 1781 en 1789 in West-Indië aankwam, [kon men concluderen] dat “het
aantal vrouwen dat jaarlijks geëxporteerd werd zo groot was dat het enorme
gevolgen had voor de regio.”
De Atlantische slavenhandel had dramatische gevolgen voor Afrikaanse
samenlevingen. De handel maakte van Afrika een waardevolle handelsmarkt,
door mensen te reduceren tot producten. Hierdoor raakten de ooit sterke
en ontwikkelde Afrikaanse landen instabiel en gefragmenteerd, als gevolg
van interne en externe conflicten die nu nog steeds spelen. De huidige
economische en sociale problemen waar Afrika nu last van heeft zijn het
gevolg van de Atlantische slavenhandel.”
Bron: Babacar M’Baye, The Economic, Political, and Social Impact of the
Atlantic Slave Trade on Africa, The European Legacy, Vol. 11, 2006.

ZWARTE BEVOLKING IN DE VS VAN 1790-2017
(De Afro-Amerikaanse bevolking in isolatie en in combinatie met andere
zwarte personen en groepen van andere afkomst.)
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LANGDURIGE GEVOLGEN VAN DE SLAVENHANDEL

2/2
2

Wat waren de gevolgen van de slavenhandel voor Afrikaanse
samenlevingen?

3

Wat waren de gevolgen van de handel in Afrikaanse slaven voor de
Amerikaanse samenleving?

4

Wat gebeurde er met de zwarte bevolking nadat slavernij werd afgeschaft?
Welke ontwikkeling zie je in de afgelopen jaren?

5

Kijk naar de kaart hieronder en vergelijk hem met de kaart over de
slavenhandel op pagina 119. Welke conclusies kan je trekken over de
oorzaken voor de huidige demografische verdeling?

WESTEN
10%

MIDWESTEN
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ZUIDEN
55%
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SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
Europese kolonisatie maakte een einde aan de bestaande politieke
macht van elk land dat betrokken werd bij het transoceanische
handelssysteem. Ongelijkheid groeide zowel binnen als buiten Europa.
Tegelijkertijd bundelden de overgebleven wereldrijken hun krachten,
vooral op het gebied van de slavenhandel, om hun grensuitbreiding te
kunnen blijven voortzetten. We gaan kijken naar deze veranderingen
in sociale organisatie, vooral naar de rol van de lagere klassen, met
speciale aandacht voor boeren en vrouwen.
De ineenstorting van het
chinampasysteem in Mexico

Op het Amerikaanse continent hadden de Mexica tegen 1420 hun
buurlanden veroverd en een regionaal rijk opgebouwd. De calpulli
(letterlijk “groot huis”, maar in deze context een bestuurlijke eenheid
kleiner dan een stadstaat) werd uit de cultuur verdreven. De mensen
werden lijfeigenen en hun grondgebied werd uitgebuit voor de
landbouw. Het rijk bereikte al snel een limiet. Het rijk groeide zo
snel dat de chinampa’s – de drijvende tuinen – de bevolkingsgroei
niet bij konden houden. Periodieke droogtes zorgden voor nog
meer voedselschaarste. De elite begon aan meer landwinning en liet
verhoogde akkers aanleggen. Het was echter al te laat om het tij van
chronische voedseltekorten en hongersnood te keren. Steeds meer
mensen uit de veroverde gebieden werden ontvoerd en geofferd aan
de zonnegod, zodat hun volk steeds harder moest werken om genoeg
voedsel te produceren en in opstand te komen. Meestal wisten de
Mexica deze opstanden te onderdrukken, waarna ze een deel van
de bevolking uitroeiden en nog meer offers eisten (in de vorm van
goederen, voedsel en mensen) dan daarvoor. Als gevolg ontstond er
hongersnood, zowel in de veroverde gebieden als in de Azteekse steden.
Ondertussen bleef de Mexica-elite hun rijk steeds verder uitbreiden. In
een poging de voedseltekorten in de hoofdstad op de lossen, bouwde
de op-een-na-laatste Azteekse keizer Ahuitzotl tegen het einde van
de 15e eeuw een groot aquaduct om water naar de chinampas in
Tenochtitlan te leiden. Dit project veroorzaakte een overstroming die
veel schade aanbracht in de hoofdstad. Ahuitzotl stierf in 1503 en zijn
opvolger, Monteczuma II, voerde uitzichtloze en dure oorlogen tegen
opstandige onderdanen en buurlanden terwijl de voedseltekorten ook
nog niet opgelost waren, tot de Spaanse conquistador Hernán Cortés
arriveerde. Deze kolonisten troffen een gefragmenteerde samenleving
met veel interne conflicten aan en ze gebruikten deze chaos in hun
voordeel.
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YEDISAN
1526

KRIM
1475

Belgrado

Sarajevo

Pristina
Skopje

KANAAT VAN DE KRIM
1478

Sofia

Salonika
Constantinopel
1453

AZERBEIDZJAN
1514 - 1603
1634 - 1639

Tunis
1531 - 1574

MESOPOTAMIË
1516

LURISTAN
1590 - 1630

Damascus
1516

Bagdad

BARCA
1521

Het Ottomaanse Rijk in 1481

Cairo

Veroveringen tot aan 1520
(Selim I, 1512 - 1520)
Veroveringen onder Suleiman I
(1520 - 1566)

EGYPTE
1517

Veroveringen tot aan 1683

De landbezittende klasse in
Senegambia

In West-Afrika, rond de Senegalrivier, probeerden nieuwe koninkrijken
hun krachten te bundelen door een nieuwe sociale orde te creëeren.
Ze verdeelden het land onder hun trouwe onderdanen. Hierdoor
ontstond een lapjesdeken van landgoederen in het bezit van de
nieuwe elite gemengd met vele kleine familiebedrijfjes in het bezit van
de boerenstand. In sommige regio’s werd de boerenstand steeds meer
onderdrukt en werd hun land afgenomen. Vanaf de 17e eeuw werd er
een nieuwe ideologie gepredikt aan de onderdrukten in deze regio;
het islamitische idee van de broederschap van alle gelovigen was een
speerpunt om de onderdrukten te motiveren in opstand te komen
tegen hun leiders. Soms werden de leiders van deze opstanden zelf
een nieuwe landbezittende klasse.
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Lijfeigenschap op mondiale
schaal

De boerenstand in Eurazië

Ottomanen: onafhankelijke
boerenstand

Van de 16e tot de 19e eeuw groeide de landbouwproductiviteit enorm,
waardoor het geen probleem was om genoeg voedsel te blijven
produceren, ondanks ongekende bevolkingsgroei. Tegelijkertijd
groeide ook de strijd om de controle over productieoverschotten.
Hierdoor ontstonden er steeds strengere systemen van lijfeigenschap.
Dit gebeurde in grote delen van Eurazië en Afrika, net als in de nieuwe
Europese kolonies.
In deze regio probeerden leiders en landeigenaren hun macht uit te
breiden zodat ze directe controle hadden over boeren; In China, Japan
en uiteindelijk ook West-Europa werd dwangarbeid minder streng en
waren er steeds minder horigen. Toch bleven de meeste boeren op
verschillende manieren onderdrukt door de elite en door een steeds
opdringeriger wordende overheid. Vormen van controle en juridische
beperkingen werden steeds meer wijdverspreid. Arbeiders over de
hele wereld hadden steeds minder rechten dan hun landeigenaren.
Van de 16e tot de 19e eeuw had de overheid in Eurazië als doel om de
dreiging van boerenopstanden te onderdrukken en voedselschaarste
te voorkomen.
Boeren werden onderworpen aan verschillende vormen van
dwangarbeid in Eurazië. Soms ontstonden deze systemen na een lang
proces van kleine veranderingen die vrije boeren langzaam steeds
afhankelijker maakten. In het Ottomaanse Rijk en het Mogolrijk van
Zuid-Azië kwamen vrije boeren onder het groeiende toezicht van lokale
landeigenaren te staan. In Oost-Azië werd het aantal horige boeren
steeds kleiner, dankzij ingrijpen van de overheid en marktkrachten.
In China en Japan hadden kleine boeren, kleine bedrijfseigenaren en
pachters hadden baat bij de groeiende economie in de regio, maar
hadden ernstig te lijden onder politieke conflicten en natuurrampen.
In tegenstelling tot Azië, werd het systeem van horigen in Europa
juist in stand gehouden. In Oost-Europa werd horigheid op nieuwe en
indringende manieren doorgevoerd, waardoor lijfeigenschap opnieuw
aan de orde van de dag was.
We gaan kijken naar een aantal van de grootste horigheidssystemen in
Eurazië.
Er was relatief veel land beschikbaar in het Ottomaanse Rijk, waardoor
boeren goed af waren. Boerenfamilies gebruikten de middelen die
ze tot hun beschikking hadden – een paar ossen, of in moerassige
gebieden een paar waterbuffels – en werkten op het land dat ze ter
beschikking hadden. Het land was van de overheid, maar de boeren
hadden het onvervreemdbaar recht het land te gebruiken. Hun akkers
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konden niet verkocht, weggegeven of verpand worden. Ook kon het
land alleen maar gebruikt worden voor het verbouwen van granen voor
brood. Land waar niet geploegd werd, was gemeenschappelijk bezit en
werd gebruikt voor wijngaarden en boomgaarden. De staat had het
recht om van dit gemeenschappelijk bezit weer openbare grond te
maken. Voornamelijk akkers, maar ook bossen en braakland, werden
afgenomen van het dorp en teruggegeven aan de grondbezitter. De
grondbezitter, die vaak ook in de gemeenschap leefde, beheerde wie
toegang had tot de gemeenschappelijke grond.
Een van de voordelen van zo’n boerengemeenschap was de
mogelijkheid om niet alleen hun eigen middelen te beheren, maar
ook een netwerk op te zetten met nabijgelegen nederzettingen. Als
de landelijke orde verstoord werd, maakte een gemeenschap meer
gebruik van reserveakkers en hun netwerk met andere nederzettingen.
Het platteland van het vroegere Byzantijnse Rijk viel in handen van
grondbezitters, wat zorgde voor veel onvrede. Dit gaf de Ottomanen
de kans zich sneller te verspreiden naar beide kusten van Bosporus en
naar de Balkan. Daardoor werden de boeren niet langer uitgebuit door
de Byzantijnen, maar werden ze onderdeel van een groot en machtig
rijk. Voortaan werd al het land beheerd door de sultan of werd het
doorgegeven aan de centrale overheid.
Lijfeigenschap werd afgeschaft en landbezit werd officieel vastgelegd.
Volgens Ottomaanse wetten mochten boeren hun land behouden
en nalaten aan hun kinderen zolang ze het land goed onderhielden.
Het Ottomaanse Rijk liet allerlei verschillende landbouwsystemen
toe, zolang de boerengemeenschappen maar onafhankelijk bleven. In
dit rijk was er meer stabiliteit op het gebied van inkomensbelasting
en werden voedseloverschotten gericht naar specifieke markten
gestuurd, zodat het rijk ook het niet-agrarische deel van de bevolking
kon onderhouden.
Binnen dit model kostte het de centrale authoriteit veel moeite om hun
bestuurlijke en juridische regels op te leggen aan het lokale bestuur. Er
was ook geen vooruitgang in de levensstandaard van de boeren.
De Mogols: offers en
opstanden

Het Indische subcontinent werd verenigd en bestuurd op een manier
die mensen steeds meer naar het sedentaire boerenleven dreef. De
overheid was gebouwd op grote legers en efficiënte belastinginning.
Bureaucraten kwamen uit verschillende religieuze groepen en
vormden een netwerk van provinciale overheden. Een populaire
strategie was het afdwingen van handel tussen boerendorpen en de
hoofdstad: boeren moesten hun opbrengst delen met andere dorpen
en de overheid. De imperiale staat greep de macht over steeds grotere
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De Mogols: offers en opstanden

gebieden met behulp van een netwerk van steden, infrastructuur en
de elite. Concurrentie binnen deze elite die hun macht afdwongen en
de stijgende vraag naar hogere opbrengsten maakten de landbouw
steeds competitiever. Landbouwgrond steeg in waarde en werd een
symbool van rijkdom, zodat de Mogols er ook steeds meer belasting
op konden heffen.
De Mogols investeerden de opbrengst van de landbouw in de elite
en in oorlog. Omdat steeds meer lokale rijkdommen overheidsbezit
werden, kwamen lokale leiders onder de rijksoverheid te vallen.
Collectief bezit maakte plaats voor een hiërarchisch systeem van
erfrecht. Hierdoor ontstonden nieuwe vormen van ongelijkheid en
dat leidde tot opstanden. Er ontstond steeds meer industrie op het
platteland, bijvoorbeeld voor de productie van katoenen stof voor
overzeese handel; dit gebeurde in regio’s als Punjab, Gujarat, Bengalen,
en de vlaktes in het zuidoosten van India. Indische textiel was populair
over de hele wereld tot de 19e eeuw.
Ongelijkheid leidde tot conflicten op het platteland die er uiteindelijk,
samen met de politieke conflicten aan het einde van de 17e en de 18e
eeuw, voor zorgden dat de Britten de kans hadden om de macht te
grijpen in Zuid-Azië.
Opstanden maken een einde
aan de Ming-dynastie

De Ming-dynastie verloor macht tegen het einde van de zestiende en
het begin van de 17e eeuw. Natuurrampen zorgden voor hongersnood
en opstanden: de armen en de boeren plunderden graansilo’s en
soms ook de huizen van de rijken. De overheid nam maatregelen: de
belasting werd verlaagd en sommige landeigenaren maakten collectieve
voedselvoorraden beschikbaar. Deze maatregelen waren niet genoeg.
Een hongersnood in de provincie Shaanxi in 1630 leidde tot een enorme,
veertien jaar durende volksopstand geleid door Li Zicheng. In deze
periode namen rebellen de macht over in sommige provincies, waar ze
land eerlijk verdeelden tussen rijk en arm; veel landeigenaren werden
gedood en hun landgoederen werden geplunderd en verwoest. Deze
rebellen verdreven de Ming-dynastie in 1644, maar verloren de macht
een paar jaar later tijdens de Mantsjoe-invasie. Horige boeren kwamen
in opstand tegen hun nieuwe Mantsjoeleiders. Deze opstanden liepen
uiteen van een eis dat hun contract ontbonden werd tot gewelddadige
acties tegen de adel en hun landgoederen. Bevolkingsgroei was ook een
factor in de groeiende onrust, omdat de landgoederen niet langer alle
horigen kon onderhouden. Tegen het begin van de 19e eeuw begonnen
de Mantsjoes horigheid af te schaffen om de boeren tevreden te
stellen.
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QING-DYSNATIE – PROVINCIES

ILI-PROTECTORAAT
(1755 - 1757)

Urumchi

DZUGARS
(Xinjiang)

Yarkland

HEILONGJIANG

Khuree

KUMUL
(1696)

JILIN

BUITEN-MONGOLIÈ
(1697)
BINNEN-MONGOLIË
(1635)
Beijing

TARIM BASIN
(1759 - 1760)

TIBET
(protectoraat 1751)

Shenyang

Shanghai

NEPAL
Pre-Qing Han-territorium
Rijk, uitbreiding voor 1644
Rijk, uitbreiding rond 1800
Vazalstaten

BIRMA

Maximale omvang Qing-Rijk

LAOS

Rivieren

SIAM

Hoofdsteden

Commerciële gewassen in
China

TAIWAN
bezet 1683)

Canton
QIONGZHOU
(Hainan)

TONKING

Aan het begin van de 18e eeuw nam de overheid wetten aan die van
horigen burgers maakten. Dankzij deze hervorming en de groeiende
economie produceerden boerenfamilies aan het begin van de Qingdynastiesteeds meer producten voor de steden. In deze periode waren er
grote economische verschillen tussen regio’s. In afgelegen binnenlandse
gebieden werd er meer geconcentreerd op voedselproductie, maar in
stedelijke gebieden zoals die rond de Jangtsekiandelta werd steeds
meer aandacht besteed aan handelsgewassen, vooral katoen. Tegen de
19e eeuw verbouwde vrijwel iedere boer katoen; de textielproductie
schoot omhoog en de dynastie exporteerde tientallen miljoenen
rollen katoen per jaar.
Deze commercialisering was afhankelijk van boerenfamilies wiens
inkomen vrijwel nooit ver boven een bestaansminimum uitkwam. De
snelgroeiende rijstvarianten uit de Song- en Ming-dynastieën hadden
hun maximale opbrengst bereikt tegen de 17e eeuw. Boeren moesten
zoveel mogelijk familieleden aan het werk zetten, zelfs al waren het
banen die erg weinig verdienden, zodat ze voldoende inkomen hadden.
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Lijfeigenheid in Rusland

Oost-Europa: boeren en
dwangarbeid

De leider van de Moskovieten – die de tsaar genoemd werd, naar de
Russische naam voor Caesar – was in de 15e eeuw in eerste instantie
afhankelijk van een leger van nobele families; zij verdeelden het land
over de dorpen om de boeren tevreden te houden, zodat iedereen hun
families kon onderhouden. Om hun productiesysteem te behouden en
tegelijkertijd belasting te kunnen innen, moest de tsaar ervoor zorgen
dat de boeren niet wilden vluchten. In het boerenleven dat ontstond
in de vruchtbaarste gebieden werd grote welvaart geassocieerd met
een onderdrukte boerenklasse. De overgrote meerderheid van de
landeigenaren in deze regio dwongen boeren om meer te werken.
Landeigenaren hielden een deel van hun landgoed voor eigen gebruik
en leenden de rest aan de horige boeren voor hun eigen gebruik.
Tijdens de economische en militaire crisis die duurde van het einde van
de 16e eeuw tot het begin van de 17e eeuw, namen de tsaren wetten
aan die het tijdelijk verboden maakte voor boeren om hun land te
verlaten. De hogere klasse wist de tsaar ervan te overtuigen een wet
aan te nemen in 1649 waardoor de hogere klasse gevluchte boeren
gevangen mocht nemen zonder tijdslimiet. Hierdoor was het pad naar
horigheid in Rusland compleet.
Deze honderd jaar durende verandering in het Russische boerenleven
ging samen met de introductie en uitbreiding van grootschalig
privébezit van land en verdere onderwerping van de Russische boeren.
Bestaande boerengemeenschappen verloren langzaamaan hun land,
dat omgezet werd in privébezit voor een grote landeigenaar. De
boeren moesten dit land vervolgens huren of werden verdreven, zodat
ze horigen of contractarbeiders werden.
Van de 16e tot de 19e eeuw was het legaal voor landeigenaren om steeds
meer werk en goederen te eisen van de boeren, om hun vrijheden
te beperken, om de voorwaarden van hun arbeidsovereenkomst te
veranderen en om boeren uit hun huizen te zetten. Landeigenaren
wilden de volledige controle over hun land hebben. Ze dwongen hun
horigen het leger in te gaan. De status van boeren werd steeds lager
en het lukte de middenklasse op het platteland niet om economisch
en politiek afhankelijk te worden. De hogere klasse had te veel macht
over het sociale, politieke en economische leven. In Rusland bleef
ook interregionale handel in handen van de seigneurs, een speciale
klasse van rondreizende handelaren, en de tsaar, die met behulp van
vertegenwoordigers de grootste handelaar was.
Boeren uit Oost-Duitsland, Lijfland, Litouwen, Bohemen, Silezië
en Hongarije verloren hun vrijheid en werden dwangarbeiders.
Landeigenaren moesten hun staat dienen en boeren moesten hun
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HET EUROPESE GRONDGEBIED IN 1500

Moskou

Noordzee
Danzig
Londen

Keulen

Atlantische
Oceaan

Parijs

Frankfurt
Wenen

Zwarte Zee
Lissabon

Constantinopel
Rome
Sevilla

Middellandse Zee

POLITIEKE FORMATIES
Portugal

Napels

Zweden

Spanje

Ottomaans

Noorwegen

Navarra

Walachije

Schotland

Frankrijk

Hongarije

Engeland

Heilige Romeinse
Rijk

Polen
Litouwen

Ierland

Genoa

Mongolië

Grenzen Heilige Romeinse Rijk

Milaan

Teutonische
Ridders

Venetië

Grootvorstendom Rusland

Pauselijke staten

Denemarken
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Het Europese grondgebied in 1500

landeigenaren dienen en hen de middelen de geven om de staat te
dienen. Sociale machtsverhoudingen in Oost-Europese staten werkten
anders dan die in West-Europa.
Oost- en Centraal-Europese edelen gaven niet toe aan de eisen van
hun boeren voor vrijheid; ze werden juist strenger. Vanaf het einde van
de 15e eeuw tot het midden van de 17e eeuw namen Oost-Europese
landen als Polen, Hongarije en Pruissen wetten aan die boeren tot
horigen maakten, die hen burgerrechten en politieke rechten ontzag
en die hen gevangenzette op een klein stukje land. Deze landen
hadden economische, politieke en militaire redenen voor deze nieuwe
vorm van lijfeigenheid; de edelen wilden hun macht en status op
het platteland behouden. Horigheid in Oost-Europa was zwaarder
dan in West-Europa. Op veel plekken moesten lijfeigenen meerdere
dagen per week voor hun landeigenaar werken – en nog vaker in de
oogsttijd. Oost-Europese horige boeren moesten hun landeigenaren
vaak betalen met een deel van de middelen of het geld dat ze voor
zichzelf produceerden in de beperkte tijd waarin ze niet voor hun
landeigenaren aan het werk waren. In deze vorm van lijfeigenheid
werden de geproduceerde goederen vaak geëxporteerd. In het
Oostzeegebied waren bijvoorbeeld grote landgoederen waar graan
geproduceerd werd voor de groeiende West-Europese markten.
West-Europa en de opkomst
van kapitalisme

Boerenopstanden en
grondbezit in West-Europa

West-Europa ontwikkelde op een andere manier dan andere
Euraziatische regio’s. Terwijl opstanden en onrust onder de bevolking
in het grootste deel van Eurazië alleen zorgde voor verandering binnen
de grenzen van het grondgebied, veroorzaakten boerenopstanden in
West-Europa een verandering in het economische en sociale stelsel
dat de grenzen van het territorium doorbrak.
De onderdrukking van volksopstanden was het begin van een
proces dat leidde tot de onteigening van gemeenschappelijk bezit
en de beperking van de bewegingsvrijheid. Er ontstond een nieuwe
sociale hiërarchie waarin vrouwen onderdrukt werden. Oorlogen en
kolonialisme versterkten de slavenhandel en de plantages in Amerika.
Al deze processen samen waren de oorsprong van een nieuwe vorm
van economische en sociale organisatie: het kapitalisme. We gaan nu
dieper in op deze verandering.
In de 15e en het begin van de 16e eeuw stond West-Europa bol
van de volksopstanden, vooral in het huidige Frankrijk, Duitsland,
Zwitserland en Italië. In deze opstanden zien we ook de wortels van
een vrouwenbeweging die zich afzetten tegen de gevestigde orde en
essentieel was in het organiseren van opstanden. Het hoogtepunt van
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deze opstanden was waarschijnlijk de opstand georganiseerd door
theoloog Thomas Müntzer in het huidige Duitsland in 1524-25. Dit
was een van de meest radicale boerenopstanden, omdat er gestreden
werd voor radicale idealen van vrijheid en gemeenschappelijkheid
van goederen. De rebellen streven naar een andere, meer egalitaire
levenswijze waarin mannen en vrouwen gelijk waren en waarin
lijfeigenheid afgeschaft werd. De opstand werd met extreem geweld
neergeslagen; duizenden mensen werden vermoord en verbrand. Dit
maakte de weg vrij voor een nieuwe verhouding tussen mens en natuur
en tussen verschillende sociale klassen (rijk en arm, adelen en boeren).
In het grootste deel van West-Europa hadden de boeren gevochten
om land, status, loon en vrijheid, maar meer dan een miljoen boeren
bleven lijfeigenen in geïsoleerde gebieden. Vrije boeren hadden nog
steeds een hoop verplichtingen tegenover de landeigenaren van adel
en de overheid. Boeren hadden nog steeds een ongelijke positie in de
hiërarchie, waardoor het lastiger was om in opstand te komen.
Na deze boerenopstanden werden landeigenaren strenger in hun
onteigening: boeren verloren hun land en gemeenschappelijke grond
(bossen, meren, akkers) werd omheind. Het land en de grondstoffen
van de boeren werd steeds meer privébezit van de landeigenaren.
De agrarische elite had allerlei manieren om het land van boeren af
te nemen en in privébezit om te zetten. In de 15e en 16e eeuw leidde
privatisering van land tot armoede voor grote delen van de bevolking
in West-Europa. Er waren steeds meer zwervers en boeren moesten
in loondienst gaan om genoeg geld te verdienen. Migratie was een
van de weinige manieren om te ontsnappen aan deze nieuwe sociale
en economische orde. De gemiddelde mens kon niet meer gebruik
maken van water, land, bossen en planten zonder te betalen. Dit was
een historische omslag.
De West-Europese geschiedenis is bezaaid met boerenopstanden, net
als andere burgerbewegingen; er waren duizenden opstanden in de
17e eeuw. Het boerenleven werd alleen maar hiërarchischer tot de 18e
eeuw. Een kleine groep had de macht over het land en de rijkdommen.
Gemeenschappelijke grond was ook een plek voor sociaal contact
waar boeren zich konden organiseren: hier vonden rituelen en festivals
plaats. Gemeenschappelijke grond was vooral belangrijk voor vrouwen:
zij hadden minder sociale macht en waren meer afhankelijk van deze
plekken voor sociaal contact. Vrouwen hadden een plek nodig om hun
diensten aan te bieden, kleding te verkopen en informatie te delen.
Vrouwen konden vaak geen hoofdrol verwerven in de boerenopstanden,
maar leidden soms opstanden tegen de privatisering van hun grond.
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De Europese oorlog tegen vrouwen

Vrouwen waren vaak ook betrokken bij voedseloproer in Europese
steden, waarbij ze bakkerijen en graansilo’s aanvielen om hun gezinnen
te kunnen voeden. Privatisering en de opkomst van kapitalisme
gingen samen met een strijd tegen vrouwen. Deze oorlog was vooral
gericht op het opsporen van heksen. De rijkste burgers en de roomskatholieke kerk gebruikten de Inquisitie om vrouwen te vervolgen,
vooral als ze seksueel actief waren. Abortus, voorbehoedsmiddelen en
anticonceptie werden nog strenger bestraft.
In de 16e en 17e eeuw werden nieuwe wetten aangenomen om
zwangere vrouwen onder controle te houden; verloskundigen werden
vervolgd en verbannen uit de verloskamer. Er ontstonden nieuwe
medische prioriteiten. Zo was het leven van de foetus bijvoorbeeld
altijd belangrijker dan het leven van de moeder. Sekswerkers, helers
en verloskundigen werden het doelwit van de Inquisitie en werden
bestraft met marteling en de dood. Het is onmogelijk met zekerheid te
zeggen hoeveel vrouwen het leven verloren, maar duizenden stierven.
De Kerk was sterk voorstander van vrouwelijke onderdrukking en
seksuele terughoudendheid; ‘afwijkend’ seksueel gedrag werd bestraft
en de rechten van vrouwen binnen het gezin werden beperkt. Vrouwen
hadden geen recht op persoonlijke bezittingen en werden gezien als
handelingsonbekwaam. In steden konden vrouwen steeds moeilijker
aan werk komen en werden ze afhankelijk van informele en onzekere
werkvelden. In deze oorlog ontstond een specifiek beeld van het
vrouwelijk ideaal: een moeder die toegewijd is aan haar kinderen,
die haar leven aan het gezin en het huis geeft, die geen kennis heeft
van haar lichaam en die geen seksuele en productieve rechten heeft.
Vrouwen moesten thuisblijven; dit was onderdeel van het ideaalbeeld
van een gezin.

Nieuwe familiebanden

Grote economische veranderingen na 1500hadden een belangrijk effect
op de verhouding tussen mannen en vrouwen. Deze veranderingen
waren het meest merkbaar in West-Europa, Afrika en de Amerikaanse
kolonies.
De positie van het huwelijk en het ideale gezin werd versterkt in WestEuropa. Seks buiten het huwelijk werd steeds strenger veroordeeld en
het geboortecijfer werd laag, omdat mensen steeds later trouwden en
steeds vaker celibatair bleven. Dit was heel anders in Afrika en WestEuropa.
De rol van Afrika in de wereldeconomie was vooral die van leverancier
van slaven tot de 19e eeuw. Hier ontstond ook veel spanning rond
het beperken van vrouwelijke vruchtbaarheid. In veel Afrikaanse
gemeenschappen was seksualiteit onderdeel van rituelen, waarbij
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ook spanning ontstond tussen generaties. Families en clans creëerden
steeds meer gewoontes en rituelen rond vruchtbaarheid. Omdat de
meeste mensen die tot slaaf gemaakt werden mannen waren, ontstond
er een ongelijkheid die vaak opgelost werd met polygamie.
In de kolonies van Amerika ontstonden steeds grotere verschillen tussen
arm en rijk; voor rijken was het gewoon om met verre familieleden
te trouwen, terwijl trouwen en samenwonen soms te duur was voor
lagere klassen. In Noord-Amerika waren vrouwen niet gelijk en leken
gezinnen op die in Europa, maar iets flexibeler. De familie was de basis
voor het sociale leven, maar instanties als de kerk en de staat hadden
minder macht, dus het ideaalbeeld van het gezin werd minder strikt
opgelegd dan in Europa.
Inheemse volken en arbeid in
gekoloniseerd Amerika

De voedselgewassen die Europeanen in Amerika tegenkwamen waren
bijzonder productief in hun ogen. De diversiteit van de gewassen
bewijst dat de bevolking innovatieve en creatieve landbouwtechnieken
toepasten. Na het veroveren van de Mexica- en Incarijken stalen de
kolonisten eerst alle grondstoffen en daarna alle boerderijen en
landbouwsystemen voor hun eigen gebruik.
In het Incarijk werd belasting geheven in de vorm van arbeid – dit heette
mita – en het hield in dat boeren moesten werken op overheidsland, in
het leger, in het transport, in warenhuizen en postkantoren, in de bouw
en reparatie van irrigatiekanalen, terrassen, putten, wegen en andere
activiteiten. De Spaanse kolonisten behielden het concept en de naam
van mita.
In Mexico werd een derde deel van het gemeenschappelijke land van
inheemse volken ingenomen door Spaanse kolonisten. Er ontstond
een encomiendasysteem: de inheemse bevolking moest werken voor
de kolonisten. De Spanjaarden probeerden tijdens hun bezetting
een systeem van lijfeigenheid op te zetten in Mexico en Peru om
te compenseren voor het instorten van de inheemse bevolking. De
productiviteit van de inheemse bevolking was ontzettend laag, omdat
ze weigerden te werken en omdat het werk in de mijnen en op de akkers
erg gevaarlijk was; de kolonisten moesten hun strategie aanpassen als
ze voedsel wilden blijven produceren.
De eerste haciënda’s ontstonden in 1570. Haciënda’s waren grote
landgoederen waarvan de grond en de ondergrond in privébezit
waren. De ontstaansgeschiedenis van haciënda’s gaat samen met
een inperking van het grondgebied waarop de inheemse bevolking
van de kolonisten mocht wonen. De landeigenaren waren vroegere
encomenderos, functionarissen, Spaanse soldaten of de kerk, die veel
donaties binnenkreeg en de grootste landeigenaar van de kolonie
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werd. Het land op de haciënda’s werd bewerkt door horigen uit de
inheemse bevolking, die als betaling een klein stukje land kregen om
zichzelf te kunnen onderhouden. De rest van de bevolking woonde
op reservaten en moest daarvoor betalen met goederen en arbeid in
de mijn. Langzaamaan betaalden ze steeds vaker belasting met geld,
dat naar de nationale kas ging. De inheemse bevolking moest werken
als dag- of seizoenarbeider op grote landgoederen om genoeg geld te
verdienen om belasting te kunnen betalen. Als de inheemse bevolking
niet kon betalen, maakten ze schulden bij de landeigenaren; dit leidde
tot een nieuwe vorm van lijfeigenheid.

Dwangarbeid

Waarom zijn suiker, koffie
en tabak zogenaamde
“luxegewassen”? Zoek op
internet naar de definitie van
“luxegoederen”. Is “Luxe” een
absoluut of relatief begrip? Tot
slot, geef enkele voorbeelden
van luxe agrarische producten
(groenten, fruit en granen) die je
kunt vinden in supermarkten in
jouw land.

Slavernij in Amerika

Om suiker, koffie, tabak en andere luxegoederen te kunnen verhandelen,
ontstond er een enorm mondiaal handelsnetwerk van goederen en
mensen. Handelaren werden ontzettend rijk: het salaris van de kapitein
van een slavenschip zou vandaag honderdduizenden euro’s waard zijn.
Onbetaalde slaven en onderbetaalde arbeiders produceerden deze
luxegoederen en rijkdom.
Er was vraag naar arbeid vanuit huishoudens, landeigenaren,
grootgrondbezitters, fabriekseigenaren en de overheid. Deze rijkdom
en productiviteit was het resultaat van slavernij en zware beperkingen
voor arbeiders. Er was veel dwangarbeid; mensen werden gedwongen
te werken voor weinig geld en met beperkte vrijheden.
De basis van het landbouwsysteem was altijd land, maar vanaf de 17e
eeuw werd arbeidsproductiviteit steeds belangrijker. Arbeid werd
gezien als een natuurlijke hulpbron, net als land en grondstoffen.
Vrouwen en de zwarte en inheemse bevolking werden ontvoerd
en gezien als een natuurlijk grondstof die gebruikt en uitgeput kon
worden. Meer arbeid betekende meer rijkdom, maar de ongelijkheid
werd steeds groter.
In Spaans Amerika werden het concept van mita en haciënda’s gebruikt
om de inheemse bevolking te dwingen op het land te werken, hoewel
de productiviteit laag was, omdat de inheemse arbeiders weigerden
hard te werken. Er waren weinig Portugezen bereid naar Brazilië te
verhuizen, dus ze waren afhankelijk van de inheemse bevolking, maar zij
vluchtten vaak of stierven aan ziektes. Portugese kolonisten begonnen
Afrikaanse slaven te importeren.
In het midden van de 16e eeuw dwongen de Spaanse kolonisten in
Mexico en Peru en de Portugese kolonisten in Brazilië een plekje voor
zichzelf af in de Afrikaanse slavenhandel; dit werd de basis voor de
meeste gewelddadige slavenhandel in de menselijke geschiedenis.
De geïmporteerde slaven werden aan het werk gezet op boerderijen
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en op iedere andere mogelijke plek. Mexico en Peru hadden echter
minder slaven en waren door hun lagere productiviteit geen spelers op
de wereldmarkt. Twee eeuwen later ontwikkelde deze slavenhandel
zich tot de Trans-Atlantische driehoekshandel, waardoor miljoenen
Afrikaanse gevangenen gedwongen werden te werken op plantages en
in mijnen in Amerika.
De meeste slaven die vanuit Afrika naar Amerika gebracht werden,
gingen daarna naar Brazilië of het Caribisch gebied. Slaven leefden en
werkten in afschuwelijke omstandigheden op de plantages. Het oogsten
en dragen van suikerriet en katoen was uitputtend werk. Plantageeigenaren straften opstandigheid streng af, vaak met zweepslagen in
het openbaar om anderen af te schrikken. In deze periode was het
vaak goedkoper om nieuwe slaven te kopen.
Slavernijmaakte objecten van de mensen die werden gevangengenomen,
gekocht, geconsumeerd en verkracht. Ze moesten hard werken en alles
doen dat hun meester vroeg. Slaven werden gezien als eigendommen,
niet als mensen met een eigen wil, verlangens, behoeftes of ideeën.
Zo was er bijvoorbeeld een wet in Barbados in 1688 waardoor een
slaveneigenaar niet gestraft kon worden als een slaaf overleed na
zweepslagen, bij een ontsnappingspoging of om enige andere reden:
slavenhouders hadden de volledige controle over het leven en de
dood van de slaaf. Naar schatting werden er 14 miljoen slaven uit Afrika
ontvoerd, maar miljoenen van hen overleden al onderweg naar het
schip, tijdens de zeereis of in het eerste jaar van slavernij in Amerika.
In totaal overleefden maar 12,5 miljoen slaven deze reis, waarna ze
gedwongen werden gewassen te verbouwen en zich voort te planten
om meer slaven te produceren. Dit was de prijs van luxegoederen als
tabak, suiker, koffie en katoen.

Het plantagesysteem

De Portugezen waren de eerste kolonisten die plantages opzetten
in het gekoloniseerde Brazilië rond 1550. Hun plantages waren een
productiesysteem gericht op export, waarbij Afrikaanse slaven
gedwongen werden te werken. Portugese ondernemers zochten een
geschikte plek om suiker te produceren voor de Europese markt en
vonden deze plek in het noordoosten van Pernambuco en Bahia. Tegen
1580 waren er meer dan 100 suikerplantages in deze regio. Slavernij en
plantages waren kenmerkend voor de Braziliaanse economie. Aan het
begin van de 18e eeuw ontving Groot-Brittannië asiento, toestemming
van Spanje om in slaven te handelen. Dit veranderde de verhoudingen
enorm, omdat de slavenhandel nu ook de Engelse kolonies in NoordAmerika omvatte. In 1789 kreeg ieder land de asiento. De Portugezen
waren de eersten die een kolonie opzetten in Brazilië, maar Frankrijk

144
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN TOT EEN
KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

Het plantagesysteem

had de grootste kolonies op Saint-Domingue (het huidige Haïti) . Dit
was de grootste, productiefste en efficiëntste suikerproducent op
aarde; tegen 1780 werkten er 450.000 slaven. Dit plantagesysteem werd
geïntroduceerd in het Caribisch gebied, in Brazilië en in de huidige
Verenigde Staten.
Ondanks de winstgevendheid van de export werd een groot deel van
de arbeidskrachten in alle kolonies – zowel betaalde arbeiders als
slaven – ingezet om voedsel en andere producten voor de binnenlandse
behoeftes te produceren. Zo was de Braziliaanse stad São Paulo
bijvoorbeeld omringd door plantages waar slaven maïs, vee en ander
voedsel voor de stad en voor andere plantages produceerden. Maïs
was het hoofdgewas van de slavenhandel: het was het hoofdvoedsel op
slavenschepen en werd veel gegeten in de meeste Afrikaanse staten en
slavenkolonies. In het begin waren plantages gericht op de productie
van suiker, maar uiteindelijk stapten ze over naar tabak in de 17e eeuw
en katoen in de 18e eeuw.
Op de plantages werkten een relatief klein aantal mensen, voornamelijk
onder dwang, om een enorme hoeveelheid voedsel en andere
producten te produceren voor de consumenten in Europa, Amerika en
daarbuiten. In de 19e en 20e eeuw namen Europese kolonisten delen
van dit systeem over om Azië en Afrika. Deze plantages veranderden
landbouwprocessen en arbeidsomstandigheden en daarmee ook de
levens van de meeste mensen op de planeet.
Leefomstandigheden op plantages waren afschuwelijk. Afrikaanse
slaven werden onderdrukt en gedwongen te werken. Slaven werden
geslagen, geketend, verminkt, gebrandmerkt, gevangengehouden en
seksueel misbruikt, onder andere verkracht, als straf voor langzaam
werken, het niet afmaken van taken, storend gedrag of enige opstand.
Slaven kregen slecht te eten en moesten lange dagen maken om
gewassen te planten, onderhouden en oogsten onder hete en gevaarlijke
tropische omstandigheden. Plantages waren een van de meest wrede
en ongelijke plaatsen waarin mensen ooit hebben moeten werken.
Slaven leefden in onmenselijke omstandigheden en stierven vroeg.
Verzet tegen dwangarbeid in
Amerika

Het was een periode van ongeëvenaard complexe systemen van
dwangarbeid; dit was nog nooit op deze grote schaal voorgekomen.
Ongelijkheid steeg enorm. Dwangarbeid verschilde per regio, net als
de manier waarop boeren, horigen en slaven hiertegen in opstand
kwamen. Deze opstand tegen uitbuiting nam verschillende vormen aan:
van traditionele onderhandelingsmethoden tot rebellie en vluchten.
Afrikaanse slaven wilden de slavernij ontvluchten, vissers wilden
horigheid ontsnappen, gedeporteerden wilden dwangarbeid
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Het Franse woord ‘marron’
komt uit het Spaanse
cimarrón, zelf van Taíno[Amerindiaanse] oorsprong.
Het is het beste bekend in
het Spaans als palenques
en in het Braziliaans als
quilombos of mocambos.
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voorkomen, zeevaarders wilden de dienstplicht omzeilen, vrouwen
wilden de Inquisitie ontwijken en boeren wilden schuld en hongersnood
afwenden. Over de hele wereld kwamen mensen in opstand.
Een van de meest bekende opstanden tegen de Amerikaanse
plantages werd geleid door slaven die ontsnapt waren van plantages
en onafhankelijke vestigingen gesticht had door heel Amerika: zij
worden Marrons genoemd. Slaven ontsnapten regelmatig en werden
vaak na een paar dagen gevangen, maar sommigen wisten hun weg
te vinden naar de moerassen, jungles, bossen en bergen. Sommige
van deze nederzettingen ontstonden na de slavenopstanden rond
1670 in de Britse kolonies, zoals die in het huidige Jamaica en BritsGuiana. De uitbreiding van suikerplantages in Jamaica na 1715 was de
aanleiding voor het escaleren van de ontsnappingen en de aanvallen
van de Marrons. Tegen 1730 was Jamaica een groot slagveld. De reactie
van de kolonisten op de Marrons veranderde na verloop van tijd, maar
varieerde van militaire acties tot vredesakkoorden.
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Verzet tegen dwangarbeid in
Amerika

Vandaag
zijn
de
afstammelingen
van
deze
vroege
Marrongemeenschappen nog in Amerika te vinden. Er zijn nog steeds
semionafhankelijke enclaves van Marrons in Suriname, Frans-Guiana,
Jamaica, Brazilië, Colombia en Belize.

Staten en onafhankelijkheid

Van de 16e tot de 18e eeuw ontstond er een nieuw politiek en sociaal
systeem in Europa en de kolonies: de moderne staat. Politieke macht
werd meer gecentreerd dan ooit tevoren.
Staten waren een verzameling instituten die soevereine macht
hadden over een strikt afgebakende regio. De overheid begon hun
macht op nieuwe manieren af te dwingen. De moderne vorm van
de staat ontstond in Europa in de 16e eeuw. Bourgondië, Frankrijk en

Deze houtsnede van Dürer
(1498) illustreert een
passage uit het Boek van de
Apocalyps (6: 1–8), waarin
vier meedogenloze ‘Ruiters’
worden voorspeld die
mensen doden en de aarde
verwoesten. Het zijn Dood,
Hongersnood, Oorlog en
Pest. Dit waren de kwaden
van de vele oorlogen die
Europa in de 15e eeuw
verwoestten.
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Engeland waren vroege vormen van territoriale staten. Rijken zonder
gecentraliseerd machtspunt, zoals het Hapsburgse Rijk, het Russische
Rijk en het Ottomaanse Rijk, verloren na verloop van tijd hun macht.
Hoewel gecentraliseerde macht het rijk bij elkaar hield, ontwikkelden
staten ook hun eigen vorm van controle binnen hun territorium. Om
alleenheersers te worden in een territorium, moest de staat hun
monopolie op macht binnen deze grenzen op een vaak gewelddadige
manier afdwingen. Er was een groot bestuur en gecentraliseerde kennis
nodig om genoeg middelen (via belasting) en mensen (via dienstplicht)
te verzamelen. Staten gebruikten deze middelen voor drie soorten
openbare dienstverlening: bescherming, fysieke infrastructuur –
voor transport – en sociale infrastructuur, zoals educatie en sociale
diensten. Staten verzekerden hun machtspositie hierdoor op een meer
abstracte manier in plaats van met de aanstelling van een leider, koning
of keizer. Een voorbeeld van de beperkte macht van een leider komt uit
Engeland in de 17e eeuw, waar de macht van de koning ingeperkt werd
door een parlement van de rijkste mensen uit dat gebied. Er ontstond
een makkelijker uitvoerbaar bestuurssysteem die de verhoudingen
bewaakte tussen verschillende sociale groepen en tussen een individu
en de overheid.
Na 1500 nam politieke macht de vorm aan van territoriale staten; dit
ging samen met het ontstaan van een nieuw mondiaal economisch
systeem. Oorlog en het nieuwe kapitalisme waren essentieel voor
het ontstaan en behoud van een staat. De menselijke geschiedenis
was altijd al getekend door oorlog, maar in de 15e eeuw ontstonden
ze steeds vaker en in een nieuwe vorm. De oorzaak hiervoor ligt in
technologische innovaties en het feit dat oorlog een investering werd
voor de rijke elite. Staten veroverden nieuwe grondgebieden om
economische crises op te lossen en investeerders maakten dit mogelijk.
Oorlogen duurden langer, legers werden veel groter en permanent
en de troepen werden geleid door professionals. Grote groepen
huurlingen werden betaald voor het vernietigen van de vijand, hun
bezittingen en hun dorpen: boeren en de armste mensen werden het
zwaarst getroffen. Huurlingen werden vooral gebruikt om opstanden
de kop in te drukken. Ze werden betaald met zilver dat gemijnd was
door de inheemse bevolking van Amerika.
De staat werd een fiscale en militaire structuur die belastinggeld en
permanente legers gebruikte om de macht binnen hun landsgrenzen
te behouden.

148
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN TOT EEN
KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

Staten en onafhankelijkheid

VROUWEN STAAN OP TEGEN ONGELIJKHEID
1

Lees het volgende uittreksel
uit het onderzoek van Sylvia
Federico, die middeleeuwse
Latijnse documenten vertaalde
voor de National Archives in
Kew (Londen).

2 Probeer te begrijpen wat Sylvia

Federico ontdekt heeft. Geef
aan welke zinnen informatie
bevatten die uit de tekst
afgeleid of opgemaakt kunnen
worden en bespreek dit met je
klasgenoot.
Vrouwelijke rebellen speelden
alleen in het grote rebellenleger
van juni 1381 een belangrijke rol
in het georganiseerde geweld.
Vrouwelijke rebellen waren niet
zo belangrijk bij het organiseren
van opstanden tegen
ambtenaren die de armste
mensen onderdrukten.
Vrouwelijke rebellen speelden
een bijrol en deden alleen
mee aan de opstand om hun
echtgenoten te ondersteunen.
Vrouwelijke rebellen waren
zeker in de minderheid, maar
speelden toch een belangrijke
rol in het gevecht tegen
horigheid.
Vrouwelijke rebellen deden alles
dat mannelijke rebellen deden:
ze zetten groepen mensen aan
tot geweld, achtervolgden hun
tegenstanders, vermoordden
hun vijanden en lieten ze
onthoofden.
Vrouwelijke rebellen pakten
zonder problemen een staf, stok
of ander wapen op om tegen
hun vijanden te vechten.

In 1381 stroomden duizenden mannen en vrouwen van het platteland naar
de stad Londen. Ze kwamen over de London Bridge, plunderden de Tower of
London, brandden paleizen af en vermoordden overheidsfunctionarissen die
zij verantwoordelijk achtten voor het onderdrukken van de armste mensen.

“Bewijs uit rechtszaken en van speciale koninklijke commissies laat zien
dat vrouwen actief deelnamen aan verschillende gewelddadige misdaden
tijdens de Opstand. Net als de meeste mannen, waren de meeste vrouwelijke
rebellen de ‘ondersteuning’ en niet per se de ‘leider’. Deze steun kon
ontzettend effectief zijn, zoals toen Katherine Gamen op 15 juni 1381 de boot
van opperrechter Cavendish losmaakte, zodat hij niet kon ontsnappen aan
een boze menigte. Ze knoopte precies de boot los toen hij de rivier bereikte,
waardoor de menigte hem kon grijpen en onthoofden.
Een aantal vrouwen hebben waarschijnlijk ook bijgedragen aan meer directe
acties. Hierbij horen een aantal van de meest gewelddadige momenten van
de opstand. Er is veel bewijs bewaard gebleven over de zaak van Johanna
Ferrour, die (met haar man) gearresteerd werd om een aantal redenen:
«Johanna was de hoofddader en de leider van gewelddadige rebellen
uit Kent [...] in Savoy in de provincie Middlesex en, als vijand van de
koning, heeft ze zijn landhuis in brand gestoken; ze stal een kist met
£1000 en meer van John, hertog van Lancaster, en toen nam ze de
kist mee op een boot en vertrok naar Southwark, waar ze het goud
verdeelde tussen zichzelf en de anderen.
[De volgende dag] ging Johanna als leider met anderen naar de Tower
of Londen en pleegde ze geweld: eerst tegen Simon, recentelijk
aardsbisschop van Canterbury, en vervolgens tegen broeder Robert
Hales [...] ze sleepte hen de toren uit en eiste dat ze onthoofd
werden.»
Bron: S. Federico, The Imaginary Society: Women in 1381, “Journal of British
Studies”, Vol. 40, 2001 (adapted).
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DE OORLOG TEGEN VROUWEN
De Heksenhamer (originele naam: Malleus Maleficarum) was een
handleiding geschreven in 1487, met toestemming van de paus, door
Dominicaanse broeders Jacob Sprenger en Heinrich Kramer. Het was een
handleiding voor de bestrijding van ketterij, heidendom en hekserij in Europa
tussen de 15e en 16e eeuw.

1

Lees de uittreksels uit het boek en
vul dan de tabel in.

Eigenschappen van vrouwen
volgens de Heksenhamer

“Als vrouwen niet zo zondig waren, zelfs zonder te spreken van hekserij, zou
de wereld velen gevaren bespaard blijven. Met lage intelligentie, hun roddels
en wraakzucht, jaloezie, boosheid, wispelturigheid, vergeetachtigheid,
leugens, onverzadigbare [seksuele] verlangens, zijn vrouwen – met enkel
hun lichaam – veel geschikter voor deze duivelse functie.
Het is makkelijker met een leeuw of draak te leven dan met een slechte
vrouw.
Vrouwen worden beïnvloed door de duivel en zijn kwaadheid: hun gezicht
is een brandende windvlaag en hun stem het sissen van een slang. Hun
hart is een netwerk. Hun verdorven hart is ondoorgrondelijk en hun vulva is
onverzadigbaar: de duivel spoort ze aan tot deze lusten.
Omdat vrouwen minder sterk zijn van zowel lichaam als ziel, is het geen
verrassing dat veel toverij de mannen kwaad doet wiens plaats ze willen
innemen.”

Een stereotype over
vrouwen dat je uit de
tekst kan afleiden

Bestaat dit stereotype nu
nog steeds?

Als dit stereotype
nu nog bestaat, geef
dan een modern
voorbeeld
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De oorlog tegen vrouwen

HET PLANTAGESYSTEEM EN MONOCULTUUR IN
HET HEDEN
Monocultuur is een landbouwmethode waarbij maar één gewas op een akker
tegelijkertijd wordt geplant. Deze methode, die nu nog gebruikt wordt door
grote landbouwbedrijven, lijkt op veel manieren op het plantagesysteem
waar je in dit hoofdstuk over geleerd hebt.

1

Bekijk de afbeelding. Je ziet
slaven op een suikerplantage
in Trinidad (de huidige
Republiek Trinidad en Tobago
in het Caribisch gebied) in 1836.
Leef jezelf in in de slaven en
schrijf op wat je zou kunnen
doen om dit werk humaner te
maken. Luister daarna naar de
suggesties van je klasgenoten.

Wat we zien:

Aantal arbeiders vs. gecultiveerd land

Vrouwen vs. mannen

Kinderen

Discipline

Werktuigen

Kleding

Voedsel en water

Anders
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HET PLANTAGESYSTEEM EN MONOCULTUUR IN
HET HEDEN

What we can imagine:

Salaris

Werktijden (aantal uur per dag, dagen per week, weken per maand, pauzes,
etc.)
Gezondheidszorg

Anders

2

Lees de volgende tekst met
voorbeelden van moderne
monocultuur op boerderijen in
drie Zuid-Amerikaanse landen.
Het heeft overeenkomsten
met het plantagesysteem.
Beantwoord dan de vragen.
Welke handelingen worden
uitgevoerd om zoveel mogelijk
winst te maken?

Welke negatieve gevolgen zijn er
voor de arbeiders en het milieu?

Wat moet er gedaan worden om
economische ontwikkeling te
creëren en daarbij ongewenste
gevolgen te vermijden?

Dit paper deelt de bevindingen van drie casestudies die onderzoek
deden naar landverwerving door bedrijven die over de hele wereld
handelsgewassen produceren: sojabonen in Paraguay, palmolie in
Guatemala en maïs en soja in Colombia. Hoewel dit drie verschillende
gevallen zijn, zijn er veel overeenkomsten. Het zijn allemaal
gemarginaliseerde gebieden, in het verleden verwaarloosd maar nu
gezien als potentiële centra voor industriële landbouwontwikkeling, waar
producten voor regionale en internationale markten geproduceerd worden.
Overheden geven grote bedrijven veel ruimte met subsidies, gunstige
belastingregelingen en gerichte investeringen, in de overtuiging dat dit
model tot de productieve en technologische vooruitgang zal leiden die nodig
is.
Uitbreiding van monocultuur op grote schaal, gedreven door de financiële
interesses van de wereldmarkt, zorgt ervoor dat een paar grote bedrijven
steeds meer land bezitten, waardoor toegang tot middelen beperkt wordt,
het milieu schade lijdt, de gezondheid van de lokale bevolking geschaad
wordt, arbeiders uitgebuit worden en het levensonderhoud van traditionele
kleine boeren in gevaar komt. Maatschappelijk verantwoord ondernemen
heeft weinig effect zolang de problemen die dit ondernemingsmodel
veroorzaken niet opgelost worden.
Verantwoord investeren betekent rekening houden met de grootste
landbouwinvesteerders: kleine producenten, vooral vrouwen. Deze
producenten zouden niet verdreven moeten worden, maar juist ondersteund;
hun problemen moeten opgelost worden om zich volledig te ontplooien.
Investeringen zouden gericht moeten zijn op onze sociale verplichtingen aan
andere mensen, om de voorkomen dat we de rechten en inkomens schaden
van kleine producenten en lokale gemeenschappen. Investeerders moeten
rekening houden met de gevolgen die hun bedrijven hebben voor het milieu
en de samenleving, om te voorkomen dat privébezit en winst belangrijker is
dan lokale gemeenschappen en de samenleving in het algemeen.”
Bron: A. Guereña, S. Burgos, Smallholders at risk. Monoculture expansion,
land, food and livelihoods in Latin America, Oxfam briefing paper, 23 April
2014 (aangepast)
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WERELDBEELDEN
Tussen de 16e eeuw en het midden van de 18e eeuw waren er meerdere
processen gaande die de manier waarop mensen zichzelf, de planeet en
de natuur zagen veranderde. We zullen eerst een aantal wereldbeelden
beschrijven die in wereldrijken ontstaan zijn. Deze wereldrijken
groeiden op een vruchtbare bodem van nieuwe sociale verhoudingen
en de nieuwe manier waarop mensen naar zichzelf keken. We kijken
ook naar ontwikkelingen op het gebied van kennis. Tussen de zestiende
en 18e eeuw verschoof het culturele en wetenschappelijke centrum
van de wereld van Azië en de islamitische grondgebieden naar Europa.
Deze verandering had vergaande gevolgen, omdat nieuwe ideeën en
wereldbeelden ontstonden en opgelegd werden aan de rest van de
wereld door Europese kolonisatie. In deze periode veranderde de
planeet van een plek waar verschillende wereldbeelden naast elkaar
konden bestaan in een wereld waar een enkel wereldbeeld aan iedereen
werd opgelegd.
Dorpsgemeenschappen in
Rusland en Oost-Europa

Russische boeren beschermden elkaar tegen onenigheid met
authoriteiten van buitenaf: een soort vakbond voor de gemeenschap
die bekend stond als mir of obshchina. Mir betekent “wereld” en
“vrede”, terwijl obshchina staat voor “de gemeenschappelijke doelen
van alle boeren”. Deze termen geven aan wat de rol was van deze
dorpsverenigingen in conflictbemiddeling en het onderhoud van het
land en het dorp. Toen de overheid belasting en arbeid begon af te
dwingen, zorgden de mir ervoor dat het land herverdeeld werd over de
dorpelingen, zodat deze verplichtingen eerlijk verdeeld werden. Deze
vorm van sociale organisatie was ook vaak te vinden in veel andere
dorpen in Oost-Europa.
Deze dorpsgemeenschap bestond binnen een wereldbeeld
gebaseerd op probleemoplossing, bemiddeling met authoriteiten en
inkomensverdeling: er werd samengewerkt om de vrede te bewaren.
De cultuur van het Mogolrijk bleef nog eeuwen zichtbaar in hun kunst
en architectuur. Bosbewoners, vissers en boeren waren zowel cultureel
als fysiek gebonden aan de natuur; ze hadden hun eigen keuken,
rituelen, folklore en esthetiek die lang karakteristiek bleef voor deze
regio’s in India. De leiders van het Mogolrijk hechtten veel waarde
aan architectuur en lieten veel gebouwen en moskeeën bouwen. Een
bekend product van het Mogolrijk is de Taj Mahal, die gebouwd was
in opdracht van Shah Jahan ter ere van zijn vrouw, Mumtaz Mahal,
die tijdens een bevalling overleed in 1631. Omdat dit monument
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De Taj Mahal (“Kroon
van de paleizen”) is een
Mughal-mausoleum in de
Indiase stad Agra. Het werd
gebouwd in de 17e eeuw
onder het bewind van Shah
Jahan, die een prachtig
marmeren gebouw wilde
bouwen om het graf van zijn
favoriete vrouw, Mumtaz
Mahal, te huisvesten.

gebouwd werd tijdens de hongersnood van 1630-32, toen miljoenen
Indische mensen stierven, werd het ook een symbool van ongelijkheid
en het feit dat de Mogoloverheid geen blijvende verbeteringen kon
aanbrengen toen het economisch slechter ging.
Veranderende genderrollen
in Afrika

In deze periode veranderden genderrollen enorm in West-Europa,
Amerika en Afrika, terwijl dingen vooral hetzelfde bleven in OostEuropa en Azië.
Omdat de bevolkingsdichtheid laag was in West-Afrika, werd er harder
gevochten voor werk dan voor land. Dit werd meestal opgelost met
polygenie, aangevuld met slavernij: rijkere mannen verzamelden zowel
vrouwen (en hun kinderen)als slaven (en hun kinderen). De meeste slaven
in West-Afrika waren vrouwen die in het huishouden moesten werken,
tweede echtgenotes of concubines. Bijna tweederde van de vrouwen
op het platteland moest hun man delen met andere echtgenotes.
Kinderen waren essentieel voor het voorbestaan van een familie, dus
vruchtbaarheid stond centraal in religieuze en magische rituelen. Net
als in Europa kregen heksen de schuld van onvruchtbaarheid. Mannen
moesten vaak een bruidsprijs betalen om aan een vrouw te komen.
Omdat vruchtbaarheid en geld zo belangrijk waren, trouwden mannen
vaak erg laat en vrouwen vaak erg vroeg. De bruidsprijs zorgde ook
voor conflicten tussen mannen van verschillende generaties, omdat
het gezin moest bepalen of hun geld beter besteed was aan de eerste
vrouw van de zoon of een nieuwe vrouw voor de vader. Vrouwen en
kinderen waren een vorm van macht en rijkdom voor mannen.
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Een ander belangrijk onderdeel van veel Afrikaanse culturen was de
initiatierituelen om toe te treden tot geheime religieuze organisaties.
Deze organisaties waren meestal alleen voor mannen, al waren er
ook een aantal initiatierituelen voor vrouwen. Vrouwen hadden
vaker religieuze authoriteit als sjamanen, mediums en zieners die als
tussenpersoon dienden tussen levenden en doden. Dit patroon van
polygenie en intergenerationeel conflict kwam veel voor in Oost- en
Zuid-Afrika, omdat slavernij hier tot de 18e eeuw nog minder invloed
had.
Wetenschappelijke kennis
buiten Europa
Verdeel de klas in vijf groepen.
Elke groep kiest een van
de volgende intellectuelen:
Nicolaus Copernicus (14731543), Francis Bacon 1561-1626),
Galileo Galilei (1564-1642),
René Descartes (1596–1650),
Isaac Newton (1642-1727).
Zoek nu op internet naar vijf
interessante citaten van de door
jullie gekozen intellectueel.
Kopieer de citaten op een poster
en voeg commentaar toe aan
elk citaat, waarin de reacties
van je groep op de gedachten
van de wetenschapper worden
weergegeven.

De kern verschuift naar
Europa

Rond 1500 n.Chr. werden de meeste wetenschappelijke ontdekkingen
gedaan buiten Europa, vooral in het islamitische grondgebied vanaf
Spanje in het westen tot Centraal-Azië in het oosten. Er werd kennis
vergaard over wiskunde, natuurkunde, aardrijkskunde en astronomie.
Deze kennis werd opgeschreven in de lingua franca van die tijd: Arabisch.
De moderne wetenschap zou niet bestaan zonder deze kennis. Wij
gebruiken Hindoe-Arabische cijfers; deze cijfers werden uitgevonden
in het huidige India en verder uitgewerkt door de Arabieren, die
het verder over de wereld verspreidden. Er werden nieuwe centra
voor wetenschap en onderzoek opgezet in Egypte en Noord-Afrika.
Zowel islamitische als christelijke wetenschappers studeerden aan de
universiteit van Al-Karaouine in Fez, Marokko. Moslims produceerden
meer boeken dan iedere andere groep. In Cordoba, de hoofdstad van
islamitisch Spanje, stonden meer dan 70 bibliotheken en in de grootste
bibliotheek werden meer dan 400.000 manuscripten bewaard. In die
tijd bevatte de bibliotheek van het Vaticaan 3000 manuscripten.
Uiteindelijk werd deze dynamische intellectuele ontwikkeling echter
beperkt door religieuze dogma’s die deze innovatie steeds meer
inperkten.
De Europese wetenschap maakte weinig vooruitgang in het millennium
voor 1400 n.Chr. Toen kwam er een omslag en verschoof het
wetenschappelijke centrum naar Europa. Islamitische innovaties namen
sterk af, terwijl een nieuw wetenschappelijk middelpunt opbloeide in
Europa tussen 1500 en 1800 n.Chr.
Vanaf de 17e eeuw begon de wetenschap echter uit te bloeien. In deze
competitieve Europese gemeenschap ontstond ruimte voor minder
begrensd onderzoek. Wetenschappelijke kennis werd niet langer
serieus genomen als het alleen gebaseerd was op traditie en religie.
Wetenschap ontstond uit de rede, observatie en experimentatie.
Veel nieuwe ideeën, zoals het werk van Copernicus en Galileo,
werden afgewezen door de dominante traditionele wereldbeelden.
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Rationalisme is een
wereldbeeld dat de rede als
de enige bron van kennis
beschouwt. De rationalist
denkt dat de realiteit op
zichzelf logisch is, daarom
kunnen mensen waarheid
begrijpen door logica.
Empiricism is een
denkrichting waarin alle
kennis is gebaseerd op
ervaring die is afgeleid van
de zintuigen.

De zogenaamde Renaissance
in Europa

Natuur versus technologie

De verbinding en de val van wereldrijken

De zogenaamde wetenschappelijke revolutie begon in de 16e eeuw
en leidde tot een radicale verandering in de manier waarop mensen
naar de natuur keken. Het veranderde ook de relatie tussen mens en
natuur. De natuur werd een apart concept dat geanalyseerd, gemeten
en gemodelleerd kon worden.
Er werd nieuwe kennis verzameld, voornamelijk op basis van
rationalisme en empiricisme. Voor het eerst in de menselijke
geschiedenis was er geen centrale overheid in Europa die deze
ontwikkelingen kon controleren, blokkeren of terugdraaien. Deze
nieuwe wetenschappelijke denkwijze ging samen met belangrijke
technologische doorbraken die als “modern” ervaren werden. Hier
ontstond een scheidslijn in Europa tussen de geschiedenis voor deze
moderniteit en wat er daarna gebeurde. Sindsdien wordt streven naar
moderniteit gezien als de ultieme uitdrukking van menselijkheid.
De mensheid verschoof van een verzameling wereldbeelden naar een
eurocentrisch wereldbeeld dat gezien werd als de norm. Wetenschap
en de natuurwetten werden gebruikt om een universeel wereldbeeld
– een Europees wereldbeeld – aan de wereld op te leggen.
De Renaissance was een centraal begrip in het ontstaan van een
‘moderne’ en westerse identiteit. Het woord renaissance betekent
van oorsprong een hergeboorte; een wederopstanding. Deze nieuwe
levenswijze verspreidde zich door West-Europa. Er kwam meer nadruk
te liggen op een seculiere, minder verheven manier van leven, op
dynamiek en op individueel succes. De West-Europese Renaissance
was ook een product van de kolonisatie van de 16e tot de 18e eeuw.
Kolonisatie bracht grote sociale en economische veranderingen met
zich mee op vele continenten, vooral het Amerikaanse continent. Het
werd gedreven door dit nieuwe ideaal van een onafhankelijk Europa
dat beter was dan alle anderen. Nieuwe technologische uitvindingen
als de drukpers stimuleerden de snelle verspreiding van kennis over
grote afstanden.
Volgens het West-Europese ideaal dat zich vanaf de 16e eeuw
verspreidde, waren mens en natuur strikt gescheiden. Het debat
draaide om twee pauselijke bullen waarin expliciet stond dat nietchristelijke mensen minder menselijk waren en dat het land dat zij
bezaten “Terra Nullius” (niemandsland) was, waardoor christelijke
koningen dit land mochten opeisen en hier eeuwig mochten regeren.
Mensen in deze veroverde gebieden werden als onderdeel van de
natuur gezien, net als de grond, bossen, water en andere natuurlijke
grondstoffen. Inheemse volken waren onderdeel van de natuur terwijl
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Natuur versus technologie

andere mensen onderdeel waren van de maatschappij.
Dit onderscheid zorgde ervoor dat sommige mensen, vooral inheemse
volken, Afrikanen en vrouwen, slecht behandeld werden. Binnen dit
wereldbeeld ontstonden ongelijkheden die als natuurlijk werden
gezien, omdat zij “van nature onderschikt” waren.
Mannen beschouwden vrouwen als onredelijk, ijdel, wild en
geldverspillend. De vrouwelijke schurk die de hoofdrol kreeg was de
ongehoorzame echtgenote. Net als de “zeur,” de “heks,” de “hoer,” en
de “feeks” was de ongehoorzame echtgenote een favoriet doelwit van
toneelschrijvers, populaire auteurs en moralisten. Vrouwen die als een
“zeur” beschouwd werden, moesten over straat met een “hoofdstel,”
een ijzeren voorwerp dat gebruikt werd om vrouwen met een scherpe
tong te straffen. Een gelijksoortig voorwerp werd door Europese
Een ijzeren ‘hoofdstel’ of
‘branks’ is een masker
met een bel, gebruikt om
voornamelijk vrouwen
publiekelijk te vernederen
en te straffen voor het
uitspreken tegen een
autoriteit, zeuren, ruzie
met buren, godslastering of
liegen.

Twee drukkers die bij
de pers werken in een
houtsnede uit 1568. De
arbeider links verwijdert
een pagina van de
pers, terwijl de andere
werknemer de tekstblokken
inkt.
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slavenhandelaren in Afrika gebruikt om hun gevangenen in bedwang te
houden en naar het schip te vervoeren.

De klok reguleert het werk

Demografie en
overheidssteun in WestEuropa

Boeren leefden volgens een natuurlijke klok: de seizoenen en het
klimaat. Er was een juist seizoen om te zaaien en het klimaat bepaalde
meestal het oogstschema, vooral bij gevoelige gewassen. Boeren
pasten hun taken en schema aan de tijd aan. Hetzelfde gold voor
ongeschoolde arbeiders: als er een brug gebouwd moest worden,
werd er een ideale tijd vastgesteld en werden er genoeg werknemers
ingehuurd (die echt niet in de regen gingen werken). De aard van de taak
bepaalde het schema. Zowel boeren als handarbeiders werkten bijna
dagelijks, afhankelijk van wat er gedaan moest worden, en de werkdag
begon of eindigde niet op vaste tijden. De tijd was ondergeschikt aan
het werk.
Economisch afhankelijk werk zorgde voor een nieuwe verhouding.
Het werk was ondergeschikt aan de tijd en werkgevers hielden de
klok goed in de gaten. In de tweede helft van de 17e eeuw vond er
een verandering plaats op slavenplantages en grote landgoeden:
landbouwwerk werd gemeten in tijd en andere cijfers: de dichtheid
van tarwe per vierkante meter, de breedte en hoogte van de stengels,
etc. Velden werden omheind en gewassen werden gemeten: de
eigenaar berekende precies hoeveel tijd nodig was voor een taak en
dwong hiermee een constant hoge opbrengst af. Op het platteland
schakelden landeigenaren priesters in om het leven van hun arbeiders
te reguleren. Het geluid van de kerkklokken was een wekker voor de
arbeiders en gaf aan wanneer ze naar bed moesten, zodat ze weer op
tijd aan het werk konden.
Na de introductie van demografie en sociale hulpverlening in de
16e eeuw, kregen overheden meer controle over hun bevolking.
Volkstellingen, sterftecijfers, geboortes en huwelijken werden nu
geregistreerd en bestudeerd om de bevolking en vooral de arbeiders
onder strakker toezicht te kunnen houden. De overheid wist welk
aandeel van de bevolking getrouwd was en kinderen had en ze wisten
ook wanneer ze geboren werden en stierven. De overheid wist nu de
exacte omvang van de beroepsbevolking: volwassenen die in staat
waren om te werken. De staat hield de bevolking nauwlettend in de
gaten.
Sociale bijstandsmaatschappijen gebruikten deze informatie om de
armen te helpen. Een van de doelen van deze hulp was het voorkomen
van opstanden als gevolg van hongersnood en om de lagere klassen
op hun plaats te houden. De oplossing voor ongelijkheid was enige
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Het werkhuis was een
gebouw waarin wezen,
kinderen en ongehuwd
vrouwen vroeger werkten
in ruil voor voedsel en
onderdak. Werkhuizen
waren ateliers voor naaien,
spinnen en weven of andere
lokale beroepen.

De wereld als een globe

Het afbeelden, benoemen
en verkennen van de
gekoloniseerde wereld

Demografie en overheidssteun
in West-Europa

verlichting van de leefomstandigheden van de armsten. Maar niet alle
armen hadden recht op hulp, want er zaten veel regels aan verbonden.
In Engeland was sociale bijstand alleen beschikbaar voor mensen die
bereid waren in een werkhuis te wonen en werken. In Frankrijk werden
de galgen klaargezet toen de armen gevraagd werden te werken in ruil
voor voedsel. Demografie werd gebruikt om te bepalen hoeveel armen
recht hadden op sociale bijstand en wie er moest werken in ruil voor
voedsel en onderdak.
Rond 1500 n.Chr. leefde de mensheid in een gefragmenteerde wereld.
De meeste mensen waren zich niet bewust van de rest van de planeet.
Bestaande wereldbeelden bleven gescheiden, ook al overlapten ze
soms in het Afro-Eurazische deel van de wereld. Elk rijk, elke cultuur
en elke samenleving was vertrouwd met hun eigen wereld en had
een indruk (aan de hand van observatie, traditie of verhalen) van de
buitenwereld. Tegen 1600 hadden reizigers elke uithoek van de aarde
verkend. Ze wisten nu dat de planeet een bol was. Het was nu bekend
dat de wereld groter was dan voorheen gedacht, maar hij was niet
oneindig, en hij werd bewoond door zeer verschillende volken. Een van
de vroegste reisverhalen uit deze tijd was het boek “Aap,” geschreven in
China in de 15e eeuw. Het gaat over de reis van een Chinese monnik uit
de 8e eeuw; hij reist naar India en terug en ontmoet veel verschillende
volken. Rond 1600 noemden William Shakespeare en zijn partners
hun theater The Globe om de universele aantrekkingskracht van zijn
toneelstukken uit te drukken.
In de 16e en 17e eeuw werden de landkaarten steeds beter. Dit was
zowel een gevolg van verhoogde mobiliteit als een oorzaak voor nog
verdere ontdekkingsreizen over de oceanen. Landkaarten werden ook
een weergave van kolonisatie.
Een voorbeeld hiervan is de Universalis Cosmographia van de Duitse
kartograaf Martin Waldseemüller uit 1507. Op deze kaart staat Amerika
apart van Azië. Dit is ook de eerste kaart die de naam “Amerika”
gebruikte. De naam werd gekozen als eerbetoon aan Amerigo Vespucci,
de Italiaanse bankier en ontdekkingsreiziger die Zuid-Amerika bereikte.
De namen van de continenten zijn dus een gevolg van de Europese
kolonisatie. Amerika werd later afgebeeld als een vrouw. In een
ontwerp van Jan van der Straet uit 1589 zie je hoe Amerigo Vespucci
“Amerika” bereikt, die verleidelijk in een hangmat ligt terwijl kannibalen
in de achtergrond mensenvlees roosteren. Een Europeaan die deze
afbeelding zag, zou bang worden voor de Amerikaanse bevolking.
In de eerste jaren van de Europese kolonisatie, in de 17e eeuw,
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werden landmeetkunde en kadastrale kaarten gebruikt om koloniale
nederzettingen te registreren. Deze kaarten werden gebruikt om vast
te stellen wie recht had op land; dit was vaak de bepalende factor
in de beslissing om te migreren. Landmetingen en kaarten maakten
van landbezit hogere wiskunde, waardoor er ook een handelsmarkt
voor land ontstond. In Noord-Amerika waren kadastrale kaarten een
informatiebron voor kolonisten over het land dat ze wilden bewerken;
hierdoor konden ze onbebouwd land in nomadisch grondgebied
veranderen in individuele boerderijen. Kadastrale kaarten werden
ook gebruikt door koloniale overheden die sociale en politieke
controle afdwongen in de manier waarop gemeenschappen en steden
ontworpen werden.
De verspreiding van islam en
christendom

Mensen zwierven over de planeet op zoek naar nieuwe markten, volken
en grondgebieden. Sommige van deze migranten waren islamitische of
christelijke missionarissen; anderen waren handelaren uit Afrika, Azië
en Europa. Na hun ontdekkingsreizen en kolonisatie bouwden deze

De “Universalis
cosmographia” van Martin
Waldseemuller (1507).
Gedeelte van de kaart van
Martin Waldseemüller,
met het Zuid-Amerikaanse
continent en Afrika.
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De verspreiding van islam en christendom

handelaren en missionarissen een langdurig netwerk op. Deze migranten
creërden netwerken tussen vestigingen voor toekomstige migranten
en begonnen daarmee een proces van mondiale verbondenheid dat
internationale migratie en handel stimuleerde. Als gevolg hiervan kon
bijvoorbeeld het christendom en de islam verspreiden naar nieuwe
werelddelen, waardoor de islam een weg vond naar Zuidoost-Azië en
het Maleisische Schiereiland. De Ottomaanse Turken breidden hun
rijk uit en verspreidden daarmee ook de islam, waardoor steeds meer
vrouwen in stedelijke gebieden gesluierd en afgescheiden werden. Dit
gebeurde ook in de Indiase en Afrikaanse delen van het Mogolrijk waar
de islam aanhangers gevonden had. In andere gebieden werden ook
pogingen gedaan om de bevolking te bekeren, maar dit was uiteindelijk
niet succesvol. Zowel de islam als het christendom verspreidde zich in
China, maar niet permanent. Portugese missionarissen en handelaren
maakten de dienst uit in Oost-Afrika in de 16e eeuw, maar moslims
uit Oman hadden hun plaats ingenomen tegen het einde van de
17e eeuw. De komst van christelijke missionarissen in China maakte
het mogelijk om kennis uit te wisselen tussen Chinese en Europese
wetenschappers. Veel Chinese ideeën werden in Europa overgenomen,
maar het christendom kwam niet van de grond in China.
Christelijke
geloofsverkondiging in

De christelijke religie had de overhand rond de hele Atlantische Oceaan
en evangelisten probeerden het christendom ook op te leggen aan
inheemse volken. Christelijke missionarissen probeerden inheemse
wereldbeelden te veranderen. Zo probeerden jezuïeten in de 17e

Gravure van Theodor Galle
op basis van een ontwerp
van Jan van der Straet
(1589).
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eeuw bijvoorbeeld de inheemse Innu te bekeren in Canada. Jezuïeten
vonden het gedrag van de Innu aanstootgevend: ze hadden andere
normen en waarden, geen privébezit, geen patriarchale samenleving
en straften hun kinderen niet. De jezuïeten besloten ze in betrouwbare
handelspartners te veranderen. Voor dit doeleinde leerden ze de Innu
dat de man de baas is, dat Franse vrouwen niets te zeggen hebben en
dat ‘s nachts romantisch contact hebben, vrije keuze om te scheiden
en seksuele vrijheid voor beide partners verboden moest worden. De
missionarissen wisten de inheemse bevolking hiervan te overtuigen,
waardoor ze de Innu vertrouwden als handelspartner.

Godsdienstoorlogen

De meest betwiste vorm van
corruptie waren de aflaten: het
was een boetepraktijk die erop
gericht was de hoeveelheid straf
te verminderen. Aflaten werden
door de kerk in ruil voor geld
verkocht.

Ken je huidige praktijken
waarbij iemand betaalt voor
een ‘spiritueel’ of ‘emotioneel’
voordeel? Neem het standpunt
van de koper en vervolgens
het standpunt van de verkoper:
wat is hun doel? Wie heeft de
meeste macht?

Lichamen in West-Europa en
Amerika

Zoals we zagen bij de boerenopstanden in West-Europa, werd
gevochten voor gelijkheid en een gelijkere verdeling van goederen; ook
hier vanuit een religieus perspectief. In Duitsland ontstonden conflicten
tussen het anabaptisme en het lutheranisme; deze groepen hadden
verschillende perspectieven op het leven en vooral op arbeid. Vanaf
het einde van de 13e eeuw tot de 16e eeuw ging West-Europa door een
periode van dodelijke conflicten tussen de rooms-katholieke kerk, uit
het het huidige Italië en gesteund door Europese machten als Frankrijk
en Spanje, en protestantisme. Protestanten protesteerden tegen de
corruptie en gecentraliseerde macht van de rooms-katholieke kerk en
streefden naar hervorming. Er ontstond een nieuwe dynamiek na de
16e eeuw, toen de Reformatie – vooral in Noord-Europa – leidde tot
de Contrareformatie met instemming van de rooms-katholieke kerk.
Dit zorgde voor een nieuwe golf van evangelisatie, waarbij de rol van
het Katholicisme en het Protestantisme als officiële religies bevestigd
werd. De wereld bestond toen uit rijken en staten met een duidelijk
afgebakend religieus profiel. Politieke en religieuze leiders versterkten
elkaars posities tot de 19e eeuw.
Vanaf de 15e eeuw werd het steeds meer de gewoonte om zowel het
land als de arbeiders uit te buiten: er ontstond een nieuwe relatie tussen
de economie en het menselijk lichaam. We zullen twee voorbeelden
geven ter verduidelijking.
Het Atlantische handelssysteem veranderde de leefomstandigheden
op slavenschepen. Het hoge percentage slaven die de reis niet
overleefden gingen gepaard met een hoger percentage dode of
verminkte zeelieden dan in vorige eeuwen. Zoals we in het eerste
boekdeel zagen, leden boeren vaak onder lichamelijke klachten
als artritis. De opkomst van het kapitalisme leidde tot slechtere
arbeidsomstandigheden, waardoor arbeiders steeds vaker lichamelijke
klachten kregen.

162
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN
TOT EEN KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

Lichamen in West-Europa en Amerika

Het menselijk lichaam stond onder streng toezicht van verschillende
instanties, zoals overheden en de kerk. Vrouwen werden zwaarder
getroffen door deze regels dan mannen. In het Frankrijk van de 16e
eeuw was het niet tegen de wet om een prostituee te verkrachten,
maar in Madrid was het illegaal om als prostituee over straat te gaan.
Deze ‘misdaad’ werd bestraft met 100zweepslagen, een zesjarig verbod
de stad te betreden en het afscheren van hun haar en wenkbrauwen.
Vrouwen moesten kinderen krijgen en een gezinnetje vormen; ze
mochten alleen onbetaald huishoudelijk werk doen. Het werd als
vanzelfsprekend gezien dat vrouwen deze taken op zich namen. Hun
lichaam was gemaakt om dit werk te doen. Vrouwen mochten niet
meer buitenshuis werken, maar alleen thuis werk doen als naaister of
wever.
Toenemende Europese
hegemonie

In de 16e eeuw bestond de wereld uit een verzameling regio’s die
verbonden waren in een web van wereldsteden. Deze enorme
wereldrijken omvatten continenten, koninkrijken en de vele wegen
daartussen. Sommige van deze regio’s waren verbonden door
handelsroutes, zoals het handelssysteem in de Indische Oceaan;
anderen waren gescheiden van de rest van de planeet en hadden alleen
regionale netwerken, zoals Amerika.
Tussen de 16e en 19e eeuw maakte onze planeet een radicale verandering
door. Het handelssysteem in de Indische Oceaan brak af en daarmee ook
de wereldrijken die er gebruik van maakten, waardoor West-Europa de
kans kreeg op te komen. Het West-Europese kolonialisme is geworteld
in de specifieke rol die het continent speelde in de vorige wereldorde
en in het opkomende kapitalisme. Europa botste met de bloeiende en
economisch sterke Arabische en Chinese samenlevingen in het oosten.
Klimaatomstandigheden in het zuiden – de Saharawoestijn – maakte
het lastig de handelsroutes onder controle te houden. West-Europa
begon te koloniseren om drie redenen: ze wilden meer goederen en
rijkdom, een eigen handelsnetwerk en goedkope arbeid om deze
goederen te produceren.
Het Mogolrijk begon zijn macht te verliezen aan het einde van de
17e eeuw, waardoor westerse commerciële bedrijven de kans kregen
zich een plekje te veroveren. In de 18e eeuw begon het Britse Rijk
op te komen, dat meer beperkingen wist op te leggen aan Indische
productie en landbouw. Het Chinese Rijk viel door interne conflicten
en de limieten van hun voedselproductie.
In het midden van de 18e eeuw had West-Europa de macht over drie
volledige continenten en veel regio’s in andere continenten, dankzij
het opleggen van kapitalisme en een nieuwe bestuursvorm die de
staat genoemd werd. Er was een opkomend mondiaal systeem waarin
West-Europa de kern vormde die zijn macht haalde uit het Atlantische
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handelsnetwerk.
Deze macht werd vervolgens bedreigd door verschillende opstanden
en revoluties in de kern en aan de randen, waardoor nieuwe natiestaten
ontstonden.

1/2

MEDISCHE KENNIS

Lees de volgende teksten over
medische kennis en medische
behandelingen in de 16e
eeuw en maak vervolgens de
opdrachten op de volgende
pagina.

DE ISLAMITISCHE BIMARISTANS
“In tegenstelling tot het christelijke alternatief, waren bimaristans (‘plaatsen
voor de zieken’) privéinstellingen van de overheid zonder religieuze agenda.
Binnen de islam is het lichaam veel belangrijker dan voor christenen; het is
een ontzettend waardevol aspect van de mens. Ziekenhuizen droegen ook
bij aan het islamitische principe dat persoonlijke gezondheid veel waarde
heeft. De prachtige gebouwen – er zijn blauwdrukken uit 1284 bewaard
gebleven voor het Mansuriziekenhuis in Cairo met 100 bedden – werden
vergeleken met koninklijke paleizen, met enorme pilaren en prachtige
paviljoens rond een centrale binnenplaats. Vers water voor de afdelingen,
tuinen en zwembaden werd overgebracht uit nabijgelegen rivieren. [...]
Potentiële patiënten werden onderzocht in de hal of een kamer voordat ze
naar een specifieke afdeling gingen. Er waren kamers voor patiënten met
koorts, operaties en trauma, oogziektes en zelfs ziektes in de ingewanden.
De patiënten werden niet alleen gescheiden op basis van gender maar
ook steeds vaker per ziekte. [...] Om kwaliteitszorg te garanderen, kregen
lijfartsen van het koningshuis de macht om te beoordelen of andere artsen
geschikt waren om in de stad of een ziekenhuis hun beroep uit te oefenen.
Christelijke en joodse artsen deden hun werk naast hun moslimcollega’s.
Vanaf het begin was de beschikbaarheid van goed opgeleide, sociaal
gerespecteerde christelijke en joodse artsen in Syrië een essentiële
aanvulling op de medische kennis in deze islamitische instituten.”
Bron: G.B. Risse, Mending Bodies, Saving Souls: A History of Hospitals,
Oxford University Press, 1999 (aangepast).
DE PADUA UNIVERSITEIT, ITALIË
“De universiteit van Padua [opgericht in 1222] werd vooral bezocht door
Engelse en andere niet-Italiaanse studenten, waarschijnlijk vooral om twee
redenen: ten eerste, omdat hij beschouwd werd als de beste medische
faculteit van Europa en ten tweede, omdat de religieuze restricties in Europa
niet konden voorkomen dat protestanten hun graad behaalden aan een
technisch gezien katholieke universiteit. [...] Qua aantal afgestudeerden
werd het aantal artsen in Italië alleen overtroffen door het aantal advocaten;
de meeste Italiaanse universiteiten waren vooral gericht op het trainen van
personeel voor het rechtssysteem en de ziekenhuizen. [...] De hoofdvakken
voor geneeskundestudenten waren de theorie en de praktijk van de
geneeskunde. Deze namen zijn enigszins misleidend, omdat het bij beiden
ging om een combinatie van theoretische en praktische kennis en bij beiden
niet draaide om echte praktische toepassing.
Bron: J.J. Bylebyl, The School of Padua: humanistic medicine in the
sixteenth century, Cambridge Monographs on the History of Medicine, 1979
(aangepast).
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1

2

3

Medische kennis

2/2

MEDISCHE KENNIS

Vul de tabel in met kenmerken
van de twee genoemde instituten.

De islamitische bimaristans
Nationaliteit van
nationaal
het personeel

Waren beide instituten toegewijd
aan de gezondheid van de
gemeenschap of denk je dat dit
voor het ene instituut belangrijker
was dan het andere? Waarom?
Bespreek dit in de les.

internationaal

Doelgroep

zieken

hulpbehoevenden

Kennis

praktisch

theoretisch

Toegestane religies

alleen de
staatsgodsdienst

De Padua Universiteit, Italië
Nationaliteit van
nationaal
het personeel

geneeskundestudenten

ook andere
godsdiensten

internationaal

Target

zieken

hulpbehoevenden

Knowledge

praktisch

theoretisch

Religions allowed

alleen de
staatsgodsdienst

geneeskundestudenten

ook andere
godsdiensten

Kijk naar de volgende plaatjes
van medische kennis en medische
behandelingen in de 16e en 17e
eeuw en beantwoord dan de
vragen.
Als jij een chirurg was, welke
behandelmethode zou jij dan
kiezen voor een patiënt met
spijsverteringsklachten?
Waarom?

Tekeningen van het menselijk lichaam en de
lokatie van de organen, uit de Liber de arte
Distillandi de Compositis van Hieronymus
Brunschwig (Strassburg, 1512).

Afbeelding van een Perzisch manuscript
door Mansur ibn Muhammad Ahmad (eind
14e eeuw – begin 15e eeuw)

Als jij een therapeut was, welke
behandelmethode zou jij dan
kiezen voor dezelfde patiënt?
Waarom?

Illustraties uit een Chinees manuscript over acupunctuur geschreven in de vroeg-16e
eeuw. Handgetekende diagrammen geven aan welke punten gestimuleerd moeten
worden om ziektes in de dikke darm (links) en de dunne darm (rechts) te behandelen.
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HET DEBAT IN VALLADOLID
In 1550-1551 was er een vergadering in de Spaanse stat Valladolid, onder
leiding van de Spaanse overheid, die hun keuze om Amerika te koloniseren
wilden verantwoorden aan andere Europese landen. Deze vergadering
maakte onderdeel uit van een lang debat. De hoofdspelers waren Bartolomé
de Las Casas en Juan Ginés de Sepúlveda. Bartolomé de Las Casas was
een Dominicaanse broeder die in 1510 naar Amerika kwam en de uitbuiting
van de imheemse bevolking door de Spanjaarden afkeurden. Hij ging mee
op veroveringsexpedities en plaatste zich vaak tussen de soldaten en de
inheemse bevolking. Juan Ginés de Sepúlveda was een humanist die vond
dat de inheemse bevolking van nature ondergeschikt was, dus voor hem was
het een legitieme keuze deze mensen tot slaaf te maken.
Tijdens de vergadering in Valladolid verdedigde Bartolomé de Las Casas de
rechten en waardigheid van de “Indianen”, terwijl Juan Ginés de Sepúlveda
ervoor pleitte dat de Spanjaarden het recht hadden de inheemse bevolking te
onderdrukken. Het debat bereikte geen duidelijke conclusie en beide kanten
vonden zichzelf de winnaar. Uiteindelijk werd de Spaanse overheersing
vooral als legitiem beschouwd.
In deze tekst stelt Juan Ginés de Sepúlveda een sociale hiërarchie voor
waarin de Indianen onderaan stonden.

Lees de tekst en herschrijf de tekst vanuit het perspectief van Bartolomé de
Las Casas, die aan de kant van de inheemse bevolking stond.

“Je moet onthouden dat authoriteit en macht niet één vorm aannemen, maar
in verschillende soorten bestaan; er is het gezag van een vader over zijn
kinderen, het gezag van een man over zijn vrouw, dat van een meester over
zijn dienaren, van een rechter over de mensen, en de macht van een koning
over het volk en de mensen onder zijn gezag. Hoewel deze vormen van
macht allen anders lijken, berusten ze allemaal op hetzelfde principe, zoals
de wijzen zeggen. Dat wil zeggen, de perfecte mens moet heersen over de
imperfecte mens, de uitmuntende over de mindere.
[...] Er zijn veel belangrijke redenen waarom deze barbaren de natuurlijke
overmacht van de Spanjaarden moeten accepteren. Voor hen brengt dit nog
meer voordelen dan voor de Spanjaarden, omdat deugd, menselijkheid en
de ware god meer waarde hebben dan goud of zilver. Als ze onze macht
weigeren, mogen ze met wapens gedwongen worden ons te accepteren. Een
dergelijke oorlog is natuurlijk en juist.”
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Het debat in Valladolid

KOLONISATIE EN DE HIËRARCHIEËN VAN DE
MENSHEID

1/2

Toen Europese kolonisten naar Amerika, Afrika en Azië trokken, legden
ze een totaal nieuw wereldbeeld en nieuwe definitie van menselijkheid
op aan anderen. De mensen op deze continenten werden gedwongen zich
aan te passen aan een onbekende sociale orde waarbinnen ze beschouwd
werden als monsters of niet menselijk. Kolonisatie breidde zich uit door
onderscheid te maken, door nieuwe landsgrenzen te trekken die mensen in
verschillende groepen verdeelden: Europeanen vs. “de ander”, kolonisten
vs. gekoloniseerden, natuur vs. de samenleving, homo sapiens vs. homo
monstruous.
Carl Linnaeus publiceerde in 1735 zijn “Algemeen Systeem van de Natuur”,
waarin hij de mensheid in kaart bracht zoals die door de eeuwen heen door
de Europese cultuur en politiek gevormd werden.
HOMO

1

Lees de volgende lijst
persoonlijke eigenschappen en
kruis aan welke bij jou passen.
Lees de klassificatie van Linnaeus
opnieuw en schrijf op welke
soorten mens jij allemaal bent!
fair - mute - obstinate - active negligent - phlegmatic - inventive
- content - free - regulated by
customs - gentle - timid - acute choleric - indolent - governed by
laws - melancholy - rigid - severe
haughty - covetous - sanguine governed by opinions - relaxed
- crafty - indolent - governed by
caprice

Sapiens.
Overdag actief; verschilt per
opleidingsniveau en situatie
Er bestaan de volgende soorten:
1. Viervoetig, stom, behaard. WILDEMAN
2. Koperkleurig, zwartgallig,
rechtopstaand. AMERIKAANS
Het haar is zwart, recht, dik; neusgaten
breed; streng gezicht; karige baard;
koppig, tevreden, vrij. Beschildert
zichzelf met dunne rode strepen. Houdt
zich aan gewoontes.
3. Wit, opgewekt, gespierd. EUROPEES
Het haar is geel, bruin, golvend; blauwe
ogen; zachtaardig, doordringend,
vindingrijk. Bedekt met strakzittende
kleding. Houdt zich aan wetten.
4. Zwart, zwaarmoedig, onbuigzaam.
AZIATISCH
Het haar is zwart; donkere ogen;
streng, trots, hebzuchtig. Bedekt met
loszittende kleding. Houdt zich aan
meningen.
5. Zwart, onverstoorbaar, ontspannen.
AFRIKAANS
Het haar is zwart, kroes; zijdezachte
huid; platte neus; gezwollen lippen;
sluw, traag, achteloos. Zalft zichzelf met
olie. Houdt zich aan bevlogenheid.

Bron: R. Patel, J.W. Moore, A History of the World in Seven Cheap Things,
2017.
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Monsters.
Verschillend per klimaat en
soort.
Er bestaan de volgende
soorten:
1. Klein, actief, timide.
BERGBEKLIMMER
2. Groot, sloom. PATAGONISCH
3. Minder vruchtbaar.
HOTTENTOTTEN
4. Baardloos. AMERIKAANS
5. Kegelvormig hoofd. CHINEES
6. Plat hoofd. CANADEES

1750
•

•

PROEFVERSIE

•

167
•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE
MENSHEID Hoofdstuk 2.2

De verbinding en de val van wereldrijken

KOLONISATIE EN DE HIËRARCHIEËN VAN DE
MENSHEID

2/2

Spaanse kolonisten legden aan de inheemse Amerikaanse bevolking een
kastesysteem op, waarin mensen opgedeeld werden aan de hand van
hun afkomst en zogenaamde “bloedzuiverheid”. Hieruit ontstond een
zogenaamd “wetenschappelijke” klassificatie die gebruikt werd om het volk
te onderdrukken.
1. español + negra = mulato
2. mulato + española = testerón or tercerón
3. testerón + española = quarterón
4. quarterón + española = quinterón
5. quinterón + española = blanco or español común
6. negro + mulata = sambo
7. sambo + mulata = sambohigo
8. sambohigo + mulata = tente en el aire
9. tente en el aire + mulata = salta atrás
10. español + india = mestizo real
11. mestizo + india = cholo
12. cholo + india = tente en el aire
13. tente en el aire + india = salta atrás
14. indio + negra = chino
15. chino + negra = rechino or criollo
16. criollo + negra = torna atrás
Bron: R. Patel, J.W. Moore, A History of the World in Seven Cheap Things,
2017.

2

Volgens het bovenstaande kastesysteem, hoeveel generaties heeft een zwart
persoon nodig om hun nakomelingen “wit” te maken? Met wie zou deze
persoon steeds moeten trouwen?

3

Mensen opdelen in categorieën wordt al snel belachelijk. Hoeveel “soorten
mensen” staan er in de bovenstaande lijst?
Denk je dat jij je anders zou gedragen tegenover een “sambo”, een “rechino”,
een “cholo”, of een “testerón”? Hoe kan je iemands afkomst weten, als
diegene dit niet aan jou verteld heeft?
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REVOLUTIES EN OPSTANDEN
OVER DE HELE WERELD

POEGATSJOVOPSTAND
1773 - 1775

FRANSE
REVOLUTIE
1789 - 1799

PROTESTEN TEGEN
SLAVENHANDEL
EIND 18e EEUW

WITTE LOTUSOPSTAND
1796

OPIUMOORLOGEN

1870
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HAITIAANSE
OPSTAND
1791 - 1804

INCA-OPSTAND
O.L.V. TUPAC AMARU II
1780 - 1782

CREOOLSE
OPSTANDEN
VANAF 1830

MIDDEN 19e EEUW

1750
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AMERIKAANSE
BURGEROORLOG
1861 - 1865

169
•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE
MENSHEID Hoofdstuk 2.3

STEL JE
VOOR

Revoluties en opstanden over de hele wereld

Stel je voor dat je een vogel bent die boven de Aarde vliegt
tijdens het laatste puntje van de 18e eeuw. Je ziet velden
ommuurd met stenen en heggen in West-Europa, de
Afrikaanse en Aziatische kusten zijn bezaaid met forten
en op het Amerikaanse continent zie je ruïnes van oude
beschavingen. De Atlantische en Indische Oceanen zien
zwart van de schepen; tabak, koffie, suiker en katoen wordt
verbouwd en vervoerd over de hele wereld.
Je merkt dat de lucht minder schoon is dan tijdens je laatste
vlucht. Kanonskogels en explosies vliegen je om de oren in
verschillende werelddelen: hierdoor ontstaat dikke rook en
een spoor van bloed. Andere rookpluimen komen uit gebouwen
en je vraagt je af hoe mensen zich met zovelen in zo’n kleine
ruimte kunnen persen. Je ziet ook stalen sporen die lijken
op ladders, waarop luidruchtige machines voortbewegen.
Ze rijden onder de grond en komen weer boven met stapels
steenkool. Je moet stoom en kanonskogels ontwijken om je
vlucht rond de Aarde te overleven, maar je ziet ongeveer een
miljard mensen.
Stel je voor dat je een zeventienjarig Frans meisje bent in 1789.
Je woont in Parijs met 650.000 andere mensen en je bent
een winkelier. Je verdient weinig geld en voelt de druk van
stijgende voedselprijzen; je leeft in moeilijke omstandigheden.
In de laatste paar jaar zijn de lonen zo’n 20% gestegen, maar
de huur en het voedsel is 60% duurder. Slechte oogsten in
1788 en 1789 zorgen ervoor dat arbeiders de stijgende prijs
van brood niet meer bij kunnen houden. Miljoenen Franse
mensen leven onder erbarmelijke omstandigheden, terwijl
de bovenlaag van de samenleving en de kerk een comfortabel
leven leiden en jouw vader, broers en vrienden tot soldaten
maken in oorlogen tegen andere Europese machten. Als vrouw
heb je weinig eigendomsrechten en ben je niet financieel
onafhankelijk. Je hebt gehoord dat vrouwengroepen de koning
om educatie en gelijke rechten hebben gevraagd, maar daar is
niets van terecht gekomen.
Op 14 juli marcheren een horde bewapende Parijzenaren naar
de burcht-gevangenis La Bastille, een symbool van koninklijk
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Stel je voor

gezag en militaire macht, en je voelt dat er iets groots staat te
gebeuren. Je maakt je zorgen, omdat je winkel ieder moment
aangevallen kan worden, maar je sluit je aan bij de groep.
Maanden later doe je mee aan een mars voor vrouwenrechten
die helemaal tot Versailles loopt, het koninklijk paleis, waar
een rel uitbreekt. Je wereldbeeld staat op zijn kop. Je dagelijks
leven draait nu om discussies over eigendom, rechten,
onafhankelijkheid en revolutie. Je krijgt een betere opleiding op
straat dan je als vrouw op school ooit hebt mogen ontvangen.
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TIJDLIJN
1750

1760

1770

1780

1,90

1800

1810

1820

1830

1840

1850

Opkomst van het systeem
van nationale staten

Napoleonistische
wereldoorlogen.

Onafhankelijke staten
in Latijn- Amerika.

Hegemonie van
Britse Rijk.

Verspreiding van
industrialisatie.

1850

1860

1870

1880

1890

1900

1910

1920

1930

1940

1950

India komt onder
direct heerschappij
van Britse kroon.

Hegemonie
van Britse Rijk.

Verspreiding van
industrialisatie.

Opiumoorlogen
tussen Europese
machten en China.
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China bereikt zijn limiet

EEN
OVERZICHT
Dit hoofdstuk gaat over de tijd van 1750 tot 1870 n.Chr., een periode
waarin de relatie tussen mens en natuur volledig veranderde
door de ontdekking van een nieuwe energiebron, waardoor rijken
onvoorstelbaar groot konden groeien. Deze nieuwe energiebron
beïnvloedde economische productie, sociale hiërarchieën en elk ander
aspect van ons leven. In deze nieuwe kapitalistische wereldeconomie
ontstond wat we nu kennen als het industrieel kapitalisme. In iets meer
dan 100 jaar zag de planeet ook vele revoluties en opstanden tegen
slavernij, ongelijkheid, en scheve machtsverhoudingen. Door deze
veranderingen en tegenstellingen ontstonden unieke wereldbeelden
waarin ongelijkheid en discriminatie vanzelfsprekend leken. De
multipolaire wereld – die hiervoor nog vele machtscentra had – werd
hegemoniaal. Een politieke macht werd een wereldmacht: het Verenigd
Koninkrijk. De uitputting van grondstoffen en arbeidersopstanden
veroorzaakte structurele wereldwijde verandering. Eerst kijken we naar
de verhouding tussen mens en natuur.

MENSEN
VERANDEREN
DE NATUUR
China bereikt zijn limiet

Zoals we in de vorige hoofdstukken zagen, was de Chinese landbouw
erg productief. Er was veel regionale specialisatie in katoen, rietsuiker
en andere gewassen. Zo waren er boeren in de delta’s van de Parelrivier
en de Jangtsekiang die zich specialiseerden in sericultuur; de productie
van zijde (het kweken van zijderupsen, het groeien van moerbijbomen
als voedsel voor de zijderupsen, het koken van de cocons om de zijde
te onttrekken en vervolgens het spinnen, weven en verven van de
zijde). Dit kostbare product was van de hoogste kwaliteit en was het
meest gewild in de hele wereld. Chinese markten bloeiden op in de 18e
en 19e eeuw.
Tegelijkertijd was er een tekort aan landbouwgrond. De vier
basisbehoeften – voedsel, kleding, onderdak en brandstof – werden
geproduceerd op het land. Het ruimen van land, het bouwen van
irrigatiesystemen, en het vormen van terrassen op heuvels stimuleerde
de Chinese landbouwproductie, maar deze maatregelen waren niet
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goedkoop. Harder werken zorgde ook voor een grotere opbrengst.
Chinese boerenfamilies vergrootten hun landbouwproductie en
voedden de groeiende populatie door meer en harder te werken.
In veel gebieden was er in de 19e eeuw echter te weinig brandstof,
waardoor boeren moesten overschakelen van hout naar rijst en stro
om hun huis te verwarmen en te koken. In deze periode ontstonden
er ecologische beperkingen, omdat er niet genoeg land en energie was
voor de hele bevolking. West-Europa en zijn kolonies stimuleerden de
handel in landbouwproducten.
Het land winstgevend maken:
de grenzen van de landbouw

Rond 1800 n.Chr. werkte ongeveer 75% van de beroepsbevolking
op het land of leverden ze ondersteunende diensten aan boeren.
Europese uitbreiding stimuleerde de landbouwwereld om meer te
gaan handelen, waardoor marktverhoudingen onderdeel werden van
het dagelijks leven. Land werd gekocht en verkocht en arbeiders –
horigen en vrije mensen – werden ontvoerd en verkocht op andere
continenten om meer handelswaar te produceren. Deze verandering
beïnvloedde elk aspect van het leven. Familiebanden en sociale
connecties op het platteland maakten plaats voor marktverhoudingen
gebaseerd op privébezit. Staten reguleerden dit bezit en de handel:
ze registreerden privébezit, hefden belasting op productief land en
creëerden markten gericht op groeiende landbouwproductie en de
verzekering van overschotten voor de staat.
De kadasters die in de 18e en 19e eeuw opkwamen waren gekenmerkt
door hun aandacht voor landsgrenzen, locaties en dimensies en
het type en de waarde van het land dat zij beheerden. Land werd
beoordeeld op al zijn aspecten, gebruikstijd en functies. Gewassen
werden bijvoorbeeld beoordeeld op hun kwaliteit (kwaliteit van de
grond, populariteit van het gewas, soort aardappel) . Het land had
een andere waarde als het een deel van het jaar braak moest liggen.
Het kadaster registreerde al deze eigenschappen van het land en de
productie.
De rijkste bovenlaag van de samenleving in verschillende staten
stimuleerden de handel in landbouwgrond. Tegelijkertijd werd
landbouw steeds gespecialiseerder. In het vorige hoofdstuk las je al dat
het Atlantische systeem zorgde voor nieuwe gewassen en specialisaties
aan beide kanten van de oceaan, vooral in het Amerikaanse continent.
Door het temmen van paarden ontstond er een complexe cultuur
van jager-verzamelaars op de prairies van Noord-Amerika, die
zich specialiseerden op de buffeljacht. Monocultuur maakte hele
samenlevingen zo afhankelijk van de aardappel dat misoogsten in 184548 zorgden voor de laatste Europese hongersnood. Een miljoen Ierse
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mensen stierven (een achtste van de bevolking) en honderdduizenden
stierven op het Europese continent.
Commidificatie, specialisatie en monocultuur veranderden de
landbouwwereld. Alle basisbehoeften (voedsel, kleding, onderdak en
brandstof) kwamen van het land en de zon. De productie van textiel,
leer en andere producten was afhankelijk van landbouw en bosbouw:
de productie van ijzer en staal was afhankelijk van houtskool. Het land
was de bron van alle menselijke behoeftes. Omdat de bevolking bleef
groeien en de elite overschotten bleef innemen, werden de grenzen van
de landbouw snel bereikt. In zowel West-Europa als China was er niet
genoeg land om aan basisbehoeftes te voldoen, zodat groei beperkt
werd. Zoals we later in dit hoofdstuk zullen beschrijven, gingen deze
ecologische grenzen samen met de grenzen van uitgebuite arbeiders,
vooral in de slavenarbeid. De natuur leek helemaal te zijn opgebruikt.
Mensen moesten nieuwe technieken ontwikkelen om deze grenzen
te doorbreken en de natuur op andere manieren productief te maken.
De manipulatie van nieuwe
natuurlijke grondstoffen

Steenkool, stoommachines, en de productie van ijzer en staal zorgden
voor een permanente verandering in de verhouding tussen mens en
natuur.
Het gebruik van steenkool was een enorme doorbraak. Samenlevingen
werden niet langer beperkt door de fluctuaties en limieten van zonneenergie. Steenkool is een soort batterij vol zonne-energie, gevormd
na honderden miljoenen jaren. Het werd gebruikt in stoommachines,
waardoor productie en bevolkingsgroei omhoogschoten. Tussen
1750 en 1850 gebruikten mensen steenkool om hitte te vangen en
stoommachines aan te drijven. Stoom, opgewekt door de verbranding
van steenkool, nam de plaats in van wind, water en dieren in het
aandrijven van industriële machines. Dit was het beginpunt van
industriële kapitalisme, een ontwikkeling die net zo belangrijk was als
eerdere landbouwrevoluties. Beide ontwikkelingen veranderden de
verhouding tussen mens en natuur. Omdat de Britten de eersten waren
die steenkool als energiebron gebruikten, wordt Engeland gezien als
het eerste geïndustrialiseerde land. De Industriële Revolutie was een
overgang naar nieuwe productieprocessen. Engelse vindingrijkheid
leidde tot spinmachines en waterraden; dit droeg bij aan het
Eurocentrische perspectief op de opkomst van het Westen.
In Engeland lag steenkool dicht genoeg aan de oppervlakte om
makkelijk gemijnd te worden en dicht genoeg bij het economische
centrum, Londen, om de steenkoolindustrie te stimuleren. Tegen 1800
produceerde Groot-Brittannië tien miljoen ton steenkool: 90% van de
steenkool in de wereld. De productie van steenkool vertienvoudigde
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tussen 1820 en 1860. Stoomkracht en de productie van ijzer en staal zou
veel beperkter zijn gebleven als de Engelse steenkool niet zo makkelijk
gemijnd en getransporteerd kon worden.
De stoommachine transformeerde de katoenindustrie en verhoogde
de productie enorm. Het spintoestel van Samuel Crompton werd in
1790 omgebouwd voor stoomkracht: deze machine kon honderd keer
zoveel produceren als een arbeider met een handbediend spintoestel,
zoals nog steeds gedaan werd in India en China. Er werd zoveel draad
gesponnen dat wevers het niet bij konden houden. Dit leidde tot nieuwe
innovaties, zoals het gebruik van stoom voor weefgetouwen. Tegen
1820 waren er bijna geen handwevers meer in Engeland. De Engelse
textielproductie werd voor het eerst gestimuleerd toen Eli Whitney
in 1793 de ontkorrelmachine ontwikkelde, die het mogelijk maakte om
veel goedkopere Noord-Amerikaanse katoen te gebruiken. Vervolgens
leidde stoomkracht tot de uitvinding van spin- en weefmachines
tussen 1815 en 1840. Als gevolg van deze innovaties steeg de productie
van textiel enorm. Hierdoor werden de prijzen steeds lager en kon
Engeland concurreren met Indisch textiel. Katoen en textiel creëerde
ook een nieuwe klasse van industriële arbeiders in de steden. Hiermee
begon het tijdperk van schoorstenen die hoog uitstegen boven
luidruchtige, vieze en gevaarlijke fabrieken vol met arbeiders die bezig
waren met eentonige taken.
De fabriek van kapitalisme

De Industriële Revolutie wordt vaak voorgesteld als de periode waarin
arbeidsbesparende machines uitgevonden werden die de productiviteit
enorm deden stijgen, algehele rijkdom, en een hogere levensstandaard.
Dit klopt tot op zekere hoogte, maar dit was afhankelijk van specifieke
vormen van arbeid die later in dit hoofdstuk besproken zullen worden.
Nieuwe vormen van energie, steenkool en stoom transformeerden
de Engelse economie, net als een nieuwe productiewijze: fabrieken.
Fabrieken bestonden al in een kleinere vorm: dit waren handelsdepots
waar goederen gekocht en verkocht werden. Zoals we in het vorige
hoofdstuk zagen, waren suikerplantages complexe fabrieken waar
georganiseerde arbeidskrachten producten produceerden.
Tegen het einde van de 18e eeuw kreeg de term fabriek een andere
betekenis en werd het een productiecentrum waar arbeiders goederen
maakten met behulp van machines. Fabrieksproductie breidde verder
uit tijdens de 19e eeuw: textiel, zeep, schoenen, landbouwwerktuigen,
stoomboten en spoorwegen werden geproduceerd in fabrieken en
verkocht over de hele wereld. Arbeiders verzamelden zich in grote en
kleine fabriekssteden.
Arbeiders verhuisden naar fabriekssteden vanwege landonteigening,
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De industriële stad
Sheffield, Engeland,
zoals het werd
afgebeeld door de Britse
landschapskunstenaar
Edward Blore in 1819
(gravure door G. Cooke).

arbeiders en de commodicifatie van landbouw. Migranten, zowel uit
de directe omgeving als van verder weg, voegden zich bij de lokale
beroepsbevolking in groeiende fabrieken. Fabrieken waren ook
afhankelijkvan de productie op de akkers en van transportatienetwerken
die de akkers en de fabrieken met elkaar verbonden. De industriële
fabriek werd een verzamelplaats voor grondstoffen, innovaties,
transportatie en arbeidsbewegingen.
De uitbreiding van industrieel
kapitalisme

Tussen 1815 en 1870 verspreidde industrieel kapitalisme zich vanuit
Engeland naar het continent en werd het succesvol overgenomen
door veel andere landen. De Verenigde Staten voegde zich bij deze
groep en werd snel een industrieel land. De VS had een grote voorraad
aan natuurlijke grondstoffen. Zoals we in het eerste boekdeel zagen,
verspreidde landbouw zich tegelijkertijd in verschillende regio’s,
totaal onafhankelijk van elkaar. Industrieel kapitalisme werd echter
geëxporteerd en gekopieerd door de uitbreiding van Europese machten
en door een groep innovatoren en investeerders die hun winst wilden
vergroten.
Uitvinders bouwden steeds efficiëntere machines en investeerders
stelden hen in staat deze machines te exporteren en verkopen.
Spinmachines en watermolens werden snel overgenomen door
de Verenigde Staten en veel West-Europese landen, vooral door
België, Frankrijk en Duitsland. Binnen vijftig jaar waren al deze landen
geïndustrialiseerd en maakten ze winst. Hoewel West-Europa rond
1870 geïndustrialiseerd werd, was de productie daar niet te vergelijken

1750
PROEFVERSIE

1870
•

•

PROEFVERSIE

•

177
•

PROEFVERSIE

EEN WERELDWIJDE GESCHIEDENIS VAN DE
MENSHEID Hoofdstuk 2.3

Revoluties en opstanden over de hele wereld
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lithografie van A.B. Clayton
(c.1840).

met Engeland.
Deze uitbreiding werd ondersteund door grote innovaties op het
gebied van transportatie. De stoommachine werd gebruikt voor treinen
die mensen en goederen vervoerden, vooral arbeiders en handelaren.
Voor de aanleg van spoorwegen was veel personeel en geld nodig; het
spoor werd gebruikt voor arbeiders en goederen, bracht handelaren
naar nieuwe markten en integreerde hen in het industriële systeem.
Meer markten betekende meer spoorwegen. Deze uitvinding was de
sleutel die verdere uitbreiding iien winst mogelijk maakte.
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Steenkool: natuurtijd en menselijke
tijd

STEENKOOL: NATUURTIJD EN MENSELIJKE TIJD
Het Carboon (van de Latijnse naam voor steenkool) vond miljoenen jaren
geleden plaats. Geleerden zijn er vrij zeker van dat steenkool zich nooit
vóór het Carboon heeft gevormd en zeer zelden daarna. Volgens de meest
optimistische schattingen blijft steenkool tegenwoordig iets meer dan een
eeuw op aarde beschikbaar. Waarom? Omdat vanaf 1750, toen de Industriële
Revolutie begon, de steenkoolafzettingen in toenemende mate werden
geëxploiteerd. In 200 jaar is de wereldkoolwinning toegenomen van iets
meer dan 10 miljoen ton in 1700 tot ongeveer 70 miljoen ton in 1850 en tot 800
miljoen ton in 1900.
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Lees onderstaande tabel. Hoeveel miljoenen jaren geleden heeft zich
steenkool gevormd? Hoeveel jaar denk je dat het mensen zou kosten om
alle kolen op aarde te consumeren?
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Deze kleine lijn vertegenwoordigt de tijdspanne die mensen nodig
hebben om alle kolenfossielen voor altijd uit te putten (inclusief de
voorziene komende eeuw).
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1

Verklaringen van vrouwelijke
mijnwerkers

VERKLARINGEN VAN VROUWELIJKE
MIJNWERKERS

Lees de volgende teksten uit het
verslag van de Royal Children’s
Employment Commission, de
Koninklijke Commissie voor
Kinderarbeid, en maak de
tabel af met drie verschillende
kleuren in iedere rij.

In 1840 eiste koningin Victoria een onderzoek naar arbeidsomstandigheden
voor kinderen in Engelse kolenmijnen, nadat er in 1838 een ongeluk gebeurd
was in de Huskarmijn in Silkstone, in de buurt van Barnsley, waarbij 26
kinderen stierven. Lord Anthony Ashley leidde de Koninklijke Commissie voor
Kinderarbeid, een commissie die een rapport publiceerde met verklaringen
van volwassenen en kinderen die in 1842 in de mijn werkten. Als gevolg van
dit rapport werd het vanaf 1842 verboden om kinderen jonger dan tien jaar
oud in de ondergrondse kolenmijnen te laten werken.

1 Ik ben een „trapper”1 in de kuil in Gawber. Het werk is niet vermoeiend, maar

1 Reden om te klagen:

ik moet werken zonder licht en ben bang. Ik begin om vier uur of soms half
vier ‘s ochtends en ben rond vijf uur of half zes ‘s avonds klaar. Ik slaap nooit.
Soms zing ik als ik licht heb, maar ik durf niet te zingen in het donker. Ik wil
niet in de kuil werken. Ik ben soms al heel moe als ik moet beginnen met
werken. Ik wil veel liever naar school gaan dan werken.
[1 Een trapper was een kind dat de ventilatiedeuren aan de ingang van de
ondergrondse kolenmijnen open en dicht moest doen]

Wensen:
Wat er mist:

Bron: Testimony of Sarah Gooder, 8 years old, gathered by Ashley’s Mines
Commission, 1842, in Parliamentary Papers.

2 Reden om te klagen:

2 Ik draag ongeveer 60 kilo op mijn rug; ik moet veel bukken en door water

Wensen:

kruipen, dat tot mijn kuiten staat. Toen ik hier net werkte, viel ik vaak tijdens
het wachten in slaap door de hitte en vermoeidheid. Als het warm is, kan ik
moeilijk ademhalen. Vaak gaan de lichten ook uit.

Wat er mist:

Bron: Testimony of Isabella Read, 12 years old, gathered by Ashley’s Mines
Commission, 1842, in Parliamentary Papers.

3 Reden om te klagen:
3 Als vrouwen kinderen hebben, worden ze gedwongen die jonge kinderen

Wensen:

mee te nemen. Ik ben 19 jaar getrouwd en heb tien kinderen gekregen; zeven
leven nog. Ik moest steenkool dragen. Door het zware werk kreeg ik vijf
miskramen en was ik na iedere miskraam ziek. Mijn laatste kind werd op een
zaterdagochtend geboren en ik moest vrijdagavond nog werken.

Wat er mist:

Bron: Testimony of Isabel Wilson, 38 years old, gathered by Ashley’s Mines
Commission, 1842, in Parliamentary Papers.

4 In de wijken waar vrouwen in de kolenmijnen moeten werken, moet iedereen

4 Reden om te klagen:

precies hetzelfde werk doen en hetzelfde aantal uren werken; meisjes en
jongens en jonge mannen en vrouwen en zelfs getrouwde zwangere vrouwen
werken vaak bijna naakt en in veel mijnen zelfs helemaal naakt; en iedere
getuige ziet de demoraliserende invloed van ondergronds werk op vrouwen.

Wensen:

Bron: Lord Anthony Ashley-Cooper (1801-1885), head of the Children’s
Employment Commission (Mines), Mines Commission Report, 1842, in
Parliamentary Papers.

Wat er mist:
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VERKLARINGEN VAN VROUWELIJKE
MIJNWERKERS

2

Beantwoord de vragen en controleer je antwoorden met behulp van het
internet.
Welke verklaring zou de overheid volgens jou overtuigd kunnen hebben
om maatregelen te nemen?
Denk je dat meisjes evenveel verdienden als jongens? En als volwassenen?

3

Arbeidsomstandigheden zoals deze bestaan nu nog steeds. Lees de volgende
tekst, vul de tabel in en herschrijf de tekst vanuit het perspectief van Elodie.
Vergelijk de redenen om te klagen, de wensen en wat er mist met die aspecten
uit de vorige opdracht. Wat valt op? Wat is er sinds vroeger veranderd en
hetzelfde gebleven?
Elodie is 15. Haar zoontje van twee maanden zit in een gerafelde draagzak
op haar rug. Met iedere ademhaling krijgt hij mogelijk dodelijk mineraalstof
binnen. Gif ligt overal op de loer; de grond en het water zijn vervuild met
industrieel afval en de lucht is bruin van de schadelijke dampen. Elodie staat
er alleen voor, want de kobaltmijnen hebben haar tot wees gemaakt. Ze staat
de hele dag gebukt te graven met een kleine schep om genoeg kobalt met
geoxideerde mineralen te verzamelen om een zak te vullen.
Dit zal haar de hele dag kosten en ze krijgt er omgerekend ongeveer €0,67
voor. Het ziet er hopeloos uit, maar het is de enige manier waarop zij en haar
kind kunnen overleven. Er werken minstens 35.000 kinderen in de kobaltmijnen
in de Democratische Republiek Congo, soms al vanaf zes jaar oud.
Bron: Siddharth Kara, “The Guardian”, 6.11.2018 (tekst ingekort)

Reden om te klagen:
Mijn naam is Elodie en ik ben 15 jaar oud...
Wensen:
Wat er mist:

Lees als laatste deze tekst waarin wordt uitgelegd waar het kobalt dat
Elodie verzamelt naartoe gaat. Wat kan je doen om te voorkomen dat deze
mensenrechten en kinderrechten geschonden worden? Bespreek dit met je
klasgenoten

4

“Kobalt wordt gebruikt voor elke oplaadbare lithium-ionbatterij op de planeet
– van smartphones tot tablets tot laptops tot elektrische voertuigen. Het
wordt ook gebruikt om superlegeringen te fabriceren voor de productie van
straalmotoren, gasturbines en magnetisch staal. Zonder kobalt zou jij niet je
e-mails kunnen sturen, sociale media kunnen updaten, elektrische voertuigen
kunnen besturen of in een vliegtuig kunnen stappen.”
Bron: Siddharth Kara, “The Guardian”, 6.11.2018

182
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN
TOT EEN KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

Van handwerk tot machines

VAN HANDWERK TOT MACHINES
Vergelijk de afbeeldingen en
beantwoord dan de vragen.
1) Welke periode van de
geschiedenis wordt hier
afgebeeld?
2) Welke activiteit voeren de
mensen op de afbeelding uit?
3) Wat voor soort product wordt
hier gemaakt?
4) Hoeveel mensen zijn hier aan
het werk?
5) Welke sociale verschillen
zie je tussen de mensen in de
verschillende afbeeldingen?
6) Hoeveel machines worden er
gebruikt?
7) Welke verschillen zie je
tussen de werkomgevingen?
8) Hoeveel producten denk je
dat er aan het einde van de dag
in beide situaties geproduceerd
zijn?
9) Hoeveel geluid denk je dat
er in de twee werkomgevingen
geproduceerd wordt?
10) Hoe denk je dat het ruikt in
deze situaties?

Een fabriek met een spintoestel voor katoen, in een gravure uit “The
Philosophy of Manufactures” door A. Ure, 1835.

Afbeelding van arbeiders en een handweefgetouw; gepubliceerd in de Franse
“Encyclopédie” door Diderot en D’Alambert (1762).
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MENSEN IN
BEWEGING
Van 1750 tot 1870 steeg de bevolking en de mobiliteit harder dan ooit
tevoren. Migratie werd een essentieel onderdeel van de wereldrijken,
zoals het Chinese Rijk, en ze ondersteunden de verspreiding van
Europese macht naar delen van Amerika, Afrika en Azië. De agressieve
kolonisatie van Azië door China was de doodsteek voor het Chinese
Rijk en een overwinning voor de Europese orde.
Bevolkingsgroei, ziekte en
mobiliteit

In 1750 was de bevolking gegroeid tot 770 miljoen mensen en in 1870 was
hij haast verdubbeld tot 1,3 miljard. Tegen de 18e eeuw hadden nieuwe
transoceanische verbindingen de wereldbevolking in staat gesteld zich
te verspreiden en te vermengen. De beweging van mensen, zowel vrij
als onvrij, versterkte nieuwe relaties tussen landen. In sommige gevallen
gebeurde dit ook binnen landsgrenzen, zoals in China.
Vanaf de 19e eeuw veranderde industrialisatie de wereldeconomie. De
bevolking groeide gestaag. In veel delen van de wereld groeiden de
steden, omdat boeren onteigend werden, de markteconomie groeide,
en er meer werk was in fabrieken. Dit was het begin van een wereldwijd
proces van urbanisatie. Migranten in Europa en Noord-Amerika
verhuisden massaal naar industriële en commerciële gebieden met
staalfabrieken, goederenbeurzen en banken. Vergelijkbare stedelijke
centra ontstonden in Tokio, Buenos Aires, Bombay en Shanghai.
Negentiende-eeuwse urbanisatie stimuleerde nieuwe epidemische
ziektes. Cholera, veroorzaakt door microben in stilstaand water,
bestond eerst alleen in Bengalen. Een uitbraak in 1817 infecteerde Britse
soldaten in dat gebied, die de ziekte de komende jaren verspreidden
over land en zee. De ziekte werd alleen gestopt in grote steden dankzij
innovaties op het gebied van watervoorziening en riolering.
Migranten verhuisden ook naar het platteland. Ze werkten in mijnen en
op boerderijen om grondstoffen te produceren: ijzererts, steenkool,
diamanten, rubber, guano, suiker, cacao, huiden, graan en rijst. Anderen
werkten in transport en constructie. Zij groeven kanalen, werkten op
schepen, bedienden treinen en zorgden voor dieren. Denk ook aan
migranten in de industrie die maar kleine afstanden verhuisden. Deze
migranten verhuisden van het platteland naar nabijgelegen steden.
Deze migranten waren vooral jonge mensen die hun positie in de
nieuwe samenleving wilden verbeteren.
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De stedelijke bevolking in 1800

WERELDBEVOLKING
1800

ENKELE BELANGRIJKE HEDENDAAGSE
WERELDSTEDEN EN HUN BEVOLKING IN 1800
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In de dichtbevolkte gebieden rond de delta’s van de Parelrivier en de
Jangtsekiang begonnen mensen te migreren naar dunner bevolkte
gebieden. Soms was er in deze regio’s bijzonder vruchtbaar land te
vinden dat bebouwbaar gemaakt kon worden, zoals in Hunan, iets
verder stroomopwaarts op de Jangtsekiang dan Shanghai, of in de
valleien van Guangxi. Soms was het land minder vruchtbaar, zoals in
de hooglanden van Jiangxi op de zuidelijke oever van de Jangtsekiang.
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Regionale specialisatie betekende ook dat mensen uit verschillende
regio’s van elkaar afhankelijk werden, vooral van de bovenstroomse
gebieden die specialiseerden in rijst en die deze rijst makkelijk met
boten kon transporteren. Er werd flink geïnvesteerd in het binnenlandse
watertransportsysteem dat het noorden en zuiden van China met
elkaar verbond. Efficiënt transport over water faciliteerde de handel
in granen in het Chinese Rijk, de groei van markten en het behoud
van de grootste wereldsteden. Het Chinese Rijk begon steeds meer
zelf textiel te produceren voor binnenlands gebruik en lokale handel,
in plaats van alleen te concentreren op rijst of ruwe katoen en het
importeren van goederen. Om de import van producten als katoen te
verlagen, begonnen ze andere gewassen te telen op de akkers die eerst
voor rijst gebruikt werden. Hierdoor werd China minder relevant voor
de wereldeconomie.
Een aantal talen
koloniseerden de wereld

Nieuwe
transportmogelijkheden

Menselijke migratie had rond 1750 al een klein maar belangrijk effect
gehad op de talen die wereldwijd gesproken werden, voornamelijk
door Europese kolonisatie en de uitbreiding van het Russische Rijk.
Engels, Frans, Spaans, Portugees en Russisch waren die talen die zich
het meest verspreidden. Nederlands, Italiaans, Duits en Deens werd
ook in andere landen gesproken, al was het in mindere mate.
Russisch werd gesproken door kleine groepen kolonisten die zich
vestigden zo ver als het Stille Oceaangebied. Kolonisten legden hun
taal op aan alles en iedereen, ook op het Amerikaanse continent waar
steeds meer staten ontstonden. Deze talen werden vooral gesproken
in belangrijke kustgebieden en dichtbevolkte delen van de Aziatische
en Afrikaanse kusten. Deze periode in onze geschiedenis was zeer
belangrijk voor de verspreiding van een aantal talen die nu door
miljoenen mensen over de hele wereld gesproken worden. Zelfs al is
het niet je moedertaal, dan ken je vast alsnog een paar woordjes Engels,
Frans, Spaans of Russisch. Deze kennis kwam voornamelijk voort uit
Europese kolonisatie en de uitbreiding van Rusland in deze tijd.
De mobiliteit van mensen en goederen opende nieuwe deuren voor
kolonisatie en de economie. Een essentieel onderdeel hiervan was
infrastructuur: wegen, bruggen, wagens, kanalen, stoomschepen,
havens, spoorwegen en treinstations. Aan het begin van de 19e
eeuw werden kanalen aangelegd in de vroege industriële centra van
Engeland, de Lage Landen en het noordoosten van de Verenigde
Staten. Op elk continent werden steeds meer kanalen gegraven.
In China waren kanalen de basis voor een golf van grensuitbreiding.
Door deze transportnetwerken ontstond meer vraag naar industriële
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Een aantal talen koloniseerden
de wereld

WERELDTALEN EN LINGUISTISCHE VERLIEZEN

ZOOM A

Spaans
Portugees
Engels
Frans
Russisch
lokaal
dialect/mix
Arabisch
Chinees

De afbeelding toont de
verscheidenheid aan inheemse
talen die worden gesproken
vóór de komst van Engels,
Frans en Spaans in het huidige
Noord-Amerika. Een fenomeen
van taalverlies dat zich zelfs
in de daaropvolgende eeuwen
in verschillende delen van de
wereld heeft voorgedaan.

ZOOM A

producten: scheepsbouw, treinwagons, graafmachines en explosieven.
Hoe meer fabrieken produceerden, hoe meer grondstoffen gedolven
en getransporteerd moesten worden en hoe meer vraag er ontstond,
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waardoor weer meer transport nodig was naar deze nieuwe markten
rond de hele wereld. De echte doorbraak was de eerste stoomtrein.
Mijnwerkers moesten verder van Londen zoeken en dieper graven naar
hun steenkool. Hierdoor werd het duurder om steenkoel te vervoeren.
In 1830 lag er een paar tientallen kilometers spoor in Engeland; tegen
1840 was dit meer dan 7000 kilometer en tegen 1850 was het gegroeid
tot meer dan 37.000 kilometer. Treinen waren een wondermiddel voor
de mijnen: ze stimuleerden de vraag naar steenkool, stoommachines,
ijzer en staal.
Technologische vooruitgang en verbeterde transportnetwerken
leidden tot grote aanpassingen aan de infrastructuur om handel
gemakkelijker te maken. Het grootste bouwkundige project van de 19e
eeuw was de aanleg van het Suezkanaal. Dit werd afgerond in 1869 en
zorgde voor een fundamentele verandering in de handelsroutes tussen
Europa en Azië. Ieder kanaalproject kostte jaren werk, gedaan door
honderden of duizenden arbeiders. Mensen kwamen van heinde en
verre, woonden op het bouwterrein en moesten weer verhuizen als
het project afgerond was.

Kolonisatie in Azië en Afrika

Portugese geografische ontdekkingsreizen, die deels gedreven werden
door de behoefte om Arabische en Turkse gebieden te omzeilen,
vonden hun weg langs de Zuid-Afrikaanse kust en naar de Aziatische
markten. Vanaf de vroege 16e eeuw gingen bewapende Portugese
schepen de Indische Oceaan op als handelaren en concurrenten. Het
Portugese Rijk stuurde schepen en handelaren, die hun Arabische
rivalen terugdrongen met hun wapens en vervolgens talloze forten
bouwden. Deze forten dienden als voorpost om de zeeroutes onder
toezicht te houden, om zich verder uit te breiden naar het continent,
en om slaven onder te brengen voordat ze verder naar Amerika
gebracht werden. De Europese kolonisatie van Afrika en Azië begon
aan de kust en verspreidde zich langzaam naar binnen.
Portugese kolonisten waren gewelddadig en militaristisch. Nederlandse,
Britse en Franse kolonisten sloten handelsverdragen af via particuliere
handelsmaatschappijen die in opdracht van de overheid werkten.
De belangrijkste handelsmaatschappijen waren de Verenigde OostIndische Compagnie uit Nederland, de Engelse East India Company en
de Franse Compagnie des Indes. De schepen waren het eigendom van
de handelsmaatschappijen, niet van de overheid. Tot laat in de 17e eeuw
was het motto “wij voeren handel, geen oorlog”. De Engelsen hadden
een klein buitenlands rijk in 1650 en om conflicten te voorkomen,
concentreerden zij zich op de handel in India, waar de staten zwakker
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Algerije Tunesië
Marokko
Tripoli & Cyrenaica
KaapVerden

Egypte

(Portugees)

Senegal
Bornu Wadai

Gambia

Fulani

Liberië

1875

Ethiopië

Franse
gebieden

Ivoor- Goudkust kust

Ottomaanse
gebieden

Gabon
Indische
Oceaan

Luba

Atlantische
Oceaan

Britse
gebieden

Lunda
Angola

Portugese
gebieden

KololoRotse
Rijk

Ottomaanse
gebieden

Mozambique

Bantoegebieden
Transvaal
Natal

Kaapkolonie

Spaans
Marokko

Onafhankelijke gebieden
Geen centrale
regering

Tunisië

Marokko
Spaanse
Sahara

Algerije

1914

Libië

Egypte

Rio de Ouro
Kaapverden

(Portugees)

Franse
gebieden

Frans West-Afrika

Frans
Portuguees
EquatoriaalGuinea
Afrika
Sierra
Togo Nigeria
Leone
Liberië
GoudKameroen
kust

Gambia

Soedan

Belgisch
Congo

Angola

Duits
ZuidwestAfrika

Britse
gebieden

Brits
Somaliland
Ethiopië

Oeganda

Frans
EquatoriaalAfrika

Ottomaanse
gebieden

Eritrea

Portugese
gebieden

Italiaans
Somaliland
Brits
OostAfrika

Ottomaanse
gebieden

Duits
OostAfrika

Onafhankelijke gebieden

Nyasaland
Noordelijk
Rhodesië
Zuidelijk
Rhodesië

Bechuanaland

Mozambique

Duitse
gebieden
Belgische
gebieden

Madagascar

Italiaanse
gebieden

ZuidAfrika
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Het bruto binnenlands
product (bbp) meet de
monetaire waarde van
alle diensten en goederen
die in een bepaald
tijdsbestek, meestal een
jaar, in een gebied worden
geproduceerd.
Imperialisme is het proces
van politieke integratie
van verschillende regio’s.
Imperialisme staat voor
de politieke en territoriale
overheersing van perifere
regio’s ver van kernstaten.
Het imperialisme heeft
de relatie tussen kern
en periferie sinds de 16e
eeuw in stand gehouden en
opnieuw gevormd.

Brits imperialisme,
monopolies en oorlog

Revoluties en opstanden over de hele wereld

waren en de Britten minder concurrentie hadden. Ze handelden vooral
met Bengalen en Madras.
Dit begon te veranderen toen West-Europa het toneel werd voor vele
oorlogen die in het eigen land of overzees gevochten werden, waarbij
kolonisten hun zeggenschap probeerden te behouden. De Fransen
bouwden forten in Zuidoost-Azië; de Britten hadden hun oog op de
Portugese en Spaanse territoria in India en de Caraïben, net als de
Nederlanders in de Atlantische en de Stille Oceaan. Het langdurige
conflict met Frankrijk mondde uiteindelijk uit in de Zevenjarige
Oorlog in de 18e eeuw. Voor het eerst werden oorlogen tussen
meerdere politieke eenheden uitgevochten op drie continenten en op
verschillende manieren.
Deze oorlogen hadden een lange nasleep: destabilisatie van het
binnenlands gezag en geweld tegen de bevolking was aan de orde van
de dag, vooral in Afrika. Afrika werd het centrale punt van Europese
kolonisatie aan het einde van de 19e eeuw. Sterke en trotse rijken in
Azië, zoals het Chinese Rijk, hielden zich hier grotendeels buiten. China
was de grootste economische speler van de wereld tot het begin van
de 19e eeuw.
De Opiumoorlogen tussen de Britse en Chinese rijken in het midden
van de 19e eeuw kunnen ook gezien worden als een teken van China’s
achteruitgang. De Britten begonnen opium – een hoogst verslavend
middel – vanuit India naar China te smokkelen aan het einde van de 18e
eeuw. Binnen zeer korte tijd waren miljoenen Chinezen verslaafd: het
was enorm winstgevend voor Engeland. De Chinese keizer smeekte
koningin Victoria een einde te maken aan de opiumhandel een bood
in ruil daarvoor thee aan, maar hij werd niet gehoord. Hij blokkeerde
daarom buitenlandse schepen, maar de Britse militairen vielen China
aan, wonnen, zetten de opiumhandel opnieuw op en maakten van
Hong Kong een Britse kolonie in 1842. Een paar jaar later werd ook
Frankrijk betrokken bij de Tweede Opiumoorlog. Het Chinese Rijk
werd opnieuw verslagen in 1860 en werd gedwongen om de bouw
van buitenlandse havens toe te staan. Binnen tien jaar na de Tweede
Opiumoorlog was China’s bruto binnenlands product gehalveerd.
Brits imperialisme, met hun militaire macht en protectionistisch
economisch beleid, had de overhand.
Europa was niet bijzonder belangrijk voor 1800. De wereld was
polycentrisch, met verschillende kernen van ontwikkeling, en China
stond bovenaan. Aziatische producten waren het populairst in de 17e
eeuw; de Britse elite had liever fijn Indisch calicot dan ruw en duur
Engels katoen. De economische positie van Engeland veranderde met
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Kolonisatie in India
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de ingang van hogere invoerrechten op Indisch textiel: door deze
protectionistische maatregel nam de opbrengst van katoen in India
af en werd de markt onder dwang hervormd. De kolonisatie van
Noord-Amerika gaf Engeland meer winstgevend bebouwbaar land
en tegen het einde van de 18e eeuw werd de productie gericht op
katoen. Door slavenarbeid op plantages ontstond een grote markt
voor Engels katoentextiel, waardoor de textielindustrie in Engeland
groeide, vooral in Manchester. Slaven hadden kleding nodig, katoen
werd gebruikt voor de productie van buskruit en rijke Engelsen eisten
goedkoop geproduceerde katoen. Slavernij hield de prijs van ruwe
katoen laag en de vraag naar Engels katoen hoog. De Engelsen hadden
een monopolie op katoen en zetten een wereldwijd productiesysteem
op poten. Daarnaast hadden oorlogen met Frankrijk tussen 1689 en
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1815 afgerekend met de rivalen die Engeland had in handelsnetwerken
in de Indische Oceaan. Het Britse Rijk werd snel groter en koloniseerde
ook het Indische subcontinent.
De dominante positie van Europa na 1800 was niet te danken aan
superieure kennis of superieure normen en waarden. Het Britse Rijk
kreeg zijn macht door slavernij en plantages, militaire en commerciële
overwinningen – met behulp van protectionisme en monopolies – en
technische innovaties. Deze nieuwe wereld werd gekenmerkt door een
Europees centrum en Britse heerschappij; de oude rijken werden uit
balans gebracht toen deze nieuwe macht opkwam. Ongelijkheid tussen
de kern en de periferie werd steeds groter door ongelijke verdeling van
goederen; het imperialisme maakte deze gebieden onderdeel van de
kapitalistische machine.
Wereldrijken verslagen door
een vrouwelijke piraat

Europese kolonisatie wordt meestal uitgelegd vanuit een Eurocentrisch
perspectief, dat zich vooral concentreert op de onverslaanbare
kolonisten. Europese kolonisten waren echter niet altijd onverslaanbaar.
Andere staten en rijken wonnen soms ook de strijd.
Een van de grootste nederlagen kwam van een vrouwelijke piraat
die bekend stond onder de naam Ching Shih (1775-1844) . Ze werkte
ooit als prostituee en werd later kapitein van de Vloot van de Rode
Vlag, een vloot van meer dan 300 schepen met 50.000 piraten, zowel
mannen als vrouwen. Het was het grootste piratenleger aller tijden.
Het is daarom geen verrassing dat zij in haar hele carrière ongeslagen
is gebleven. Ze vocht tegen het Britse Rijk, het Portugese Rijk, en de
Qing-dynastie. Ching Shih’s vloot regeerde over vele kuststeden van
Macau tot Kanton; soms heften ze belasting in deze steden. Elke buit
moest door de vloot geïnspecteerd en geregistreerd worden voordat
het verdeeld werd. De persoon die de buit gevonden had kreeg 20%
en de rest was voor de hele vloot. Ching had ook strenge regels over

WAAR KOMT ONS ETEN VANDAAN?
Denk eens na over het eten dat
je vandaag in de supermarkt
zou kunnen kopen. Kan je
hetzelfde zeggen als deze
econoom uit de 19e eeuw?
Waarom of waarom niet? Schrijf
een stukje van 5 regels over dit
onderwerp.

De Britse econoom W.S. Jevons schreef in 1865: “De vlaktes van NoordAmerika en Rusland zijn onze maïsvelden; Chicago en Odessa zijn onze
graanschuren; Canada en de Baltische Staten zijn onze houtproducenten;
Australië is onze schapenhouder en Zuid-Amerika onze ossenherder;
Peru stuurt ons zilver en het goud uit California en Australië stroomt
naar Londen; de Chinezen verbouwen onze thee en onze koffie, suiker
en specerijen komen allemaal uit Indië. Spanje en Frankrijk zijn onze
wijngaarden en onze fruitboomgaarden liggen in het Middellandse
Zeegebied; onze katoenplantages, die eerst in het zuiden van de Verenigde
Staten te vinden waren, zijn verspreid naar alle warme gebieden van de
planeet.”
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Het afschaffen van slavernij en de “Underground
Railroad” in Noord-Amerika

de behandeling van gevangenen, vooral vrouwen. Ching Shih is een
van de weinige bekende piraten die met pensioen ging. Omdat ze
onverslaanbaar leek, stelde de Chinese overheid een amnestieregeling
voor die zij accepteerde; ze gebruikte haar fortuin vervolgens om naar
Kanton te verhuizen en een gokhal te openen.
Het afschaffen van slavernij
en de “Underground
Railroad” in Noord-Amerika

De Amistadopstand

Aan het einde van de 18e eeuw ontstond er steeds meer protest
tegen de slavenhandel, met succes. In 1808 schafte Groot-Brittannië
de slavenhandel af, maar niet slavernij zelf. Door het afschaffen van
slavenhandel ontstond een bloeiende nationale slavenmarkt in
de Verenigde Staten. “Stroomafwaarts” verkocht worden was de
ergste nachtmerrie van een slaaf. Sommige bestemmingen, vooral
suikerplantages in Louisiana, hadden bijzonder slechte reputaties.
Maar het huiveringwekkendste gevolg van de slavenhandel was het
uiteenvallen van gezinnen. Slaven werden constant verkocht aan
nieuwe plantages en vrouwelijke slaven werden gedwongen nieuwe
slaven te baren.
Deze binnenlandse handel bleef bestaan tot na 1860 en ondanks de
afschaffing bleef illegale slavenhandel bestaan tot na 1870. In deze
periode probeerden veel slaven te vluchten naar vrije staten, Canada,
Nova Scotia en Mexico met behulp van abolitionisten en sympathieke
medestanders.
This loose network of aid and assistance given to fugitive slaves by
antislavery sympathisers and freed blacks in these countries was called
the Underground Railroad. Actually, it was neither “underground” nor
a “railroad”. It was a network of support and help that gave information
about secret routes and safe houses where fugitives could hide.
Het was een netwerk van steun en hulp dat slaven toegang gaf tot
vluchtroutes en onderduikadressen.
De afschaffing van de slavenhandel en later van slavernij was niet alleen
een gevolg van vluchtende slaven of abolitionisten; een groot deel van
de oorzaak was een opstand op een slavenschip die een rechtszaak
werd in de Verenigde Staten. Het Spaanse slavenschip La Amistad
vertrok vanuit Havana in 1839; na een paar dagen op zee ontsnapten
de Afrikaanse slaven uit het ruim, doodden ze de kapitein, en namen
ze de controle over het schip. Ze probeerden naar een veilige haven
te varen, maar werden gepakt door de Amerikaanse marine, in de cel
gegooid en aangeklaagd. De abolitionisten steunden de slaven en de
zaak kwam uiteindelijk voor het hooggerechtshof. In dit historische
moment werden ze vrijgesproken en teruggebracht naar Afrika.
De gevangengenomen Afrikanen spraken tot de verbeelding en
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inspireerden de emancipatiebeweging.
Samen met de Underground Railroad en de abolitionistenbeweging
was deze opstand onderdeel van een broeiend maatschappelijk
conflict in de Verenigde Staten. Dit leidde uiteindelijk tot een crisis
die het land opsplitste in twee fracties: de Unie en de Confederatie.
Hieruit ontstond de Amerikaanse Burgeroorlog, die niet alleen over
slavernij ging. Het noorden en het zuiden hadden verschillende
economieën, maatschappelijke structuren, gewoontes en politieke
waarden, waardoor landeigenaren en een opkomende kapitalistische
klasse tegenover elkaar kwamen te staan.
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Veranderingen veroorzaakt
door het Suezkanaal

VERANDERINGEN
1

Lees de tekst, vul de tabel in
en teken hieronder een grafiek
van de data over transport
en het zakelijk verkeer in het
Suezkanaal van 1870 tot nu. Zet
de tijd op de x-as en het aantal
doorgangen per jaar (of het
gewicht per jaar, als je dat fijner
vindt) op de y-as.

VEROORZAAKT

DOOR

HET

”In 1870, het eerste volledige jaar bedrijfsjaar, werden 486 ladingen vervoerd:
minder dan 2 per dag.
In 1966 waren er 21.250 vrachten, gemiddeld 58 per dag, en het vervoerde
gewicht steeg van 437.000 Engelse ton in 1870 naar ongeveer 274.000.000
Engelse ton.
Tegen het midden van de jaren 1980 was het aantal dagelijkse vrachten
gedaald tot gemiddeld 50 per dag, maar het gewicht van de vrachten
was samen ongeveer 350.000.000 Engelse ton. In 2018 vervoerden 18.174
vrachtschepen ongeveer 1.121.163.000 Engelse ton.
Bron: Encyclopedia Britannica online

AANTAL
VRACHTEN

JAAR

AANTAL VRACHTEN
PER DAG

GEWICHT
(IN ENGELSE TONNEN)

1870
1966
1985
2018

2

Kijk naar de grafiek die je
getekend hebt en kruis aan
welke zinnen volgens jou
kloppen.
Het aantal vrachten is altijd
blijven stijgen.
Het aantal vrachten is door de
tijd heen afgenomen, misschien
door de ontdekking van andere
handelsroutes en de uitvinding
van snelle technologie voor de
transport (bijv. vliegtuigen).
Het aantal vrachten per dag
is tussen 1870 en 1960 flink
gestegen.
Het aantal vrachten per dag
is door de tijd heen steeds
afgenomen.
Het gewicht (Engelse ton)
is door de tijd heen steeds
toegenomen.

Schrijf nu een korte tekst waarin je speculeert over de gevolgen van de
aanleg van het Suezkanaal voor het milieu, de economie, de samenleving en
de cultuur van de delen van de wereld die vanaf 1870 met elkaar verbonden
zijn. Als je meer informatie nodig hebt, kan je zelf op zoek gaan naar
betrouwbare websites.
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LESSEN UIT HET VERLEDEN
In 1792 publiceerde een abolitionist een anoniem pamflet met daarop een
gesprek tussen Cushoo, een Afrikaanse slaaf uit Jamaica, en zijn meester
Mr English. Deze pamfletten werden door abolitionisten gebruikt om te laten
zien hoe gewelddadig de slavenhandel was en hoe het de bredere mondiale
economie stimuleerde. Hun gesprek geeft duidelijk aan hoe het mondiaal
kapitalisme werkt: dankzij geweld. Mr English heeft echter niet het gevoel
dat hij geweld pleegt, dus hij stelt wat vragen.

1

Lees het gesprek en maak dan
de opdracht.

“E. Wat bedoel je? – vraagt de zenuwachtige heer.
C. Jij betaalt om arme negers te laten ontvoeren en vermoorden, is het korte
antwoord.
E. Hoe? Ik begrijp het niet.
C. Ik zal het snel uitleggen, meester. – Jij betaalt de groenteboer.
E. Ja, anders zou hij mij niet bedanken voor mijn klandizie.
C. Dan betaalt de groenteboer de handelaar – de handelaar betaalt de
eigenaar van de suikerplantage – hij betaalt de slavenhaler – de slavenhaler
betaalt de Panyarer [ontvoerder], de Cabosheer [dorpschief] of de Zwarte
Koning.
E. Op die indirecte manier maak je van ons allemaal dieven en moordenaars.
C. Het is niet indirect, meester, het gaat in een rechte lijn.”
Bron: “No Rum! No Sugar! Or, The Voice of Blood, being Half an Hour’s
Conversation between a Negro and an English Gentleman, Shewing the
Horrible Nature of the Slave-Trade, and Pointing Out an Easy and Effective
Method of Terminating It, by an Act of the People (London, 1792).” In M.
Rediker, The Amistad Rebellion. An Atlantic odyssey of Slavery and Freedom,
2012.
Let op: In de originele Engelse tekst spreekt de Afrikaanse slaaf Cushoo met
andere woorden en grammatica dan de slavenhouder, maar dit is moeilijk te
vertalen naar het Nederlands.

Uit deze 19e-eeuwse tekst kunnen we opmaken:
hoe iedereen individu verantwoordelijkheid draagt voor hun aankopen
hoe moeilijk het is de hele economie te overzien, zowel vroeger als nu
de ingewortelde vooroordelen in de verschillende perspectieven van een
arm, ongeschoold persoon en een bevoorrecht persoon
dat de slavenhandel mensen onderdeel gemaakt heeft van een
gewelddadig economisch systeem dat inmiddels niet meer bestaat
dat een wit persoon niet kan begrijpen hoe het leven is voor een zwart
persoon
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Burgerlijke ongehoorzaamheid: het
recht om te protesteren

BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID: HET RECHT
OM TE PROTESTEREN
Hoewel de meeste inwoners van de Verenigde Staten slaven als makkelijk
vervangbare handelsartikelen zagen, ontstond er tegen het einde van de
18e eeuw steeds meer opstand tegen de slavernij, vooral in de noorderlijke
staten. In het zuiden konden slaven steeds vaker de moed vinden te
ontsnappen, meestal naar Canada en Nova Scotia, waar slavernij verboden
was. Abolitionisten en sympathisanten hielpen de vluchtende slaven
onderweg een veilige route te vinden. Daarmee gingen ze direct in tegen de
federale wetgeving die het helpen van vluchtende slaven expliciet verbood.

1

Lees de volgende
documenten en zoek dan
achtergrondinformatie over de
documenten op die je nog niet
wist. Denk na over het doel
dat de auteur wilde bereiken.
Bespreek dit vervolgens in de
les. Wat kunnen mensen doen
als ze de wetten van hun land
onrechtvaardig vinden.

AMERIKAANSE ONAFHANKELIJKHEIDSVERKLARING, 1776
Wij beschouwen deze rechten als vanzelfsprekend, dat elk mens gelijk
geschapen is, dat zij van hun Schepper zekere onvervreembare rechten
ontvangen hebben, dat onder deze rechten beschouwd worden het recht
op Leven, Vrijheid en het nastreven van Geluk. Dat, om deze rechten
te garanderen, Regeringen onder het Volk worden opgericht, die hun
rechtmatige bevoegdheid ontvangen met instemming van het volk. Dat,
mocht enige Regeringsvorm met deze doelen in strijd komen, het Volk
het Recht heeft deze te veranderen of opheffen en een nieuwe Regering
te benoemen, vormgegeven naar de principes die naar hun mening
aannemelijk de Veiligheid en het Geluk bevorderen.
THE FUGITIVE SLAVE ACT, SEPTEMBER 18, 1850
6. En zal het hierna wettig zijn, dat een persoon die aan arbeid of diensten
gebonden is in enige staat of deelgebied van de Verenigde Staten en eertijds
ontsnapt is of hierna zal ontsnappen naar een andere staat of deelgebied van
de Verenigde Staten, door de persoon of personen aan wie deze arbeid en
diensten toebehoren achtervolgd en teruggenomen mag worden [...] door de
voortvluchtige in hechtenis te nemen en voor de rechtbank te presenteren,
die als taak zal hebben de zaak te horen en te berechten; [...]
En na het presenteren van toereikend bewijs in de vorm van een persoonlijke
of schriftelijke getuigenisverklaring, [...] zal de eiser een certificaat
ontvangen met daarop de feiten betreffende de verplichting tot diensten of
arbeid van de vluchteling jegens de eiser, waarbij de eiser het recht krijgt
aanvaardbaar geweld te gebruiken om de vluchteling terug te brengen naar
de staat of het deelgebied waaruit deze vluchteling ontsnapt is. In geen
enkele rechtszaak of hoorzitting betreffende deze wet zal de verklaring van
de vluchteling als bewijs opgenomen worden.
7. En zal het hierna wettig zijn, dat enig persoon die opzettelijk en
bereidwillig een eiser hindert [...] of poogt een vluchteling te helpt
ontsnappen van dergelijk werk voor de eiser; of deze personen helpt [...] te
ontsnappen aan een eiser voor deze overtredingen beboet zal worden voor
niet meer dan duizend dollar en gevangengenomen voor niet meer dan zes
maanden en daarnaast, als schadevergoeding aan de eiser voor dit illegale
gedrag, duizend dollar zal betalen per ontsnapte vluchteling.
Bron: United States Congress Laws.
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BURGERLIJKE ONGEHOORZAAMHEID:
HET RECHT OM TE PROTESTEREN
DOMINEE LUTHER LEE, SYRACUSE, NEW YORK, 1855
Ik zal deze wet blijven overtreden. Ik heb in de afgelopen maand dertig
slaven helpen ontsnappen naar Canada. Als de overheid iets van mij wil,
kunnen ze me vinden op Onondaga Street 39. Ik zal dit bekennen en ze
kunnen me opsluiten in de gevangenis op de heuvel.
Bron: Autobiography of the Rev. Luther Lee, 2013.
DE UNDERGROUND RAILROAD
Op deze kaart (1898) zie je een schets van de Underground Railroad, een
netwerk van verborgen routes en schuilplaatsen die Amerikanen in de
noordelijke staten beschikbaar stelden aan vluchtende slaven.

Broadside veroordeelt de arrestatie van de vluchtende slaaf Anthony Burns,
die ontsnapte uit Massachusetts en gevangen werd in Boston, 1854.
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Groeiende ongelijkheid, revoluties
en opstanden

SOCIALE
ORGANISATIE EN
ONGELIJKHEID
Van 1750 tot 1870 vonden er grote maatschappelijke veranderingen
plaats: een golf van revoluties en opstanden die de politieke en sociale
fundering van de wereld aan het wankelen bracht. De commodificatie
van land, onenigheid tussen landeigenaren en de opkomende
kapitalistische klasse – ook wel de bourgeoisie genoemd – en
onstabiele werkomstandigheden voor slaven en horigen leidde tot
opstanden over de hele wereld. Laten we een blik werpen op een aantal
van deze opstanden en revoluties die het doel hadden ongelijkheid te
verminderen.
Groeiende ongelijkheid,
revoluties en opstanden

De staat was afhankelijk van complexe fiscale en militaire structuren
die veel geld kostten om in stand te houden. De nationale kas werd
gebruikt voor de staat, de overheid en het leger. Er kwam meer druk
te staan op de onderste lagen van de maatschappij, vooral op horige
boeren die nog steeds afhankelijk waren van rijke landeigenaren, omdat
arbeidsomstandigheden in de landbouw steeds zwaarder werden.
Ongelijkheid groeide en de Aarde werd overspoeld met opstanden
in kernlanden en kolonies. Tegen het einde van de 18e eeuw en het
begin van de 19e eeuw zagen we de Poegatsjov-opstand in Rusland
(1773-75) , de Inca-opstand in Peru geleid door Tupac Amaru II (17801782) , de Franse Revolutie (1789-99) , de Haïtiaanse Revolutie (17911804), de Opstand van de Witte Lotus in China in 1796 en de Creoolse
opstanden die tot de onafhankelijkheid van bijna alle Centraal- en
Zuid-Amerikaanse landen leidde tegen 1830.
De hele wereld voerde oorlog: de rechten van inheemse Mexicaanse
gemeenschappen werden hen ontnomen; in de Verenigde Staten
werd hetzelfde gedaan met de rechten van de inheemse bevolking
van Amerika; Pruisische landeigenaren namen Pools bezit over in het
oosten, en Ottomaanse hervormers gebruikten Syrisch land op nieuwe
manieren. De 19e eeuw was nog onrustiger dan de afgelopen eeuw met
al zijn protesten, burgeroorlogen en volksopstanden. De gevolgen van
deze processen waren totaal anders.
Landhervorming was een manier om burgerschap af te bakenen.
Iedereen kon productief zijn en zo een bijdrage leveren aan de
maatschappij, zonder afgedwongen verplichtingen, en onenigheden
konden beslecht worden in een openbaar rechtssysteem. Het doel
was om een zeer productieve agrarische middenklasse te creëren. De
groeiende markt van vrije arbeiders en contractarbeid elimineerde de
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markt voor slavenarbeid, maar armoede bleef groeien. Vrijgemaakte
horigen in Pruisen werden landloze boeren. Vrijgemaakte slaven in
Rusland werden vaak nog decennialang als eigendom beschouwd.
Vrijgemaakte slaven in het zuiden van de Verenigde Staten werden
horige deelpachters. In Bengalen konden arbeiders niet hun eigen
weg gaan tot ze een door de Engelsen gesteld bedrag geproduceerd
hadden, waardoor ze steeds armer werden.
Een van de meest relevante revoluties buiten West-Europa was de
opstand van de “zwarte Jakobijnen” in Haïti.
De Haïtiaanse Revolutie en
het einde van de slavernij

De opkomst van nieuwe
naties

De Franse Revolutie en de
Commune van Parijs

Tot slaaf gemaakte Afrikanen in de Franse kolonie Saint-Domingue, het
huidige Haïti, kwamen in opstand tegen het gruwelijke slavenregime
in 1791. Dit was de eerste succesvolle antikoloniale strijd waarbij de
armen niet overmand werden door liberale groepen en de opkomende
kapitalistische elite. In de tijd van de Franse Revolutie wilden rijke
kolonialisten hun macht over de kolonies behouden. Deze enorme
slavenopstand werd geleid door Toussaint L’Ouverture. De slaven
kwamen in opstand, zetten hun slavenmeesters af, en vormden een
voorzichtig verbond met vrije zwarte mensen die gelijke rechten
eisten, het stemrecht wilden en een eind probeerden te maken aan
rassendiscriminatie. Deze revolutie leidde tot de afschaffing van
slavernij en tot Haïtiaanse onafhankelijkheid. Haïti was de eerste
onafhankelijke zwarte republiek buiten Afrika.
Tussen 1780 en 1830 ontstonden er snel veel nieuwe natiestaten. De
Verenigde Staten werd erkend als een onafhankelijke staat rond 1780;
Frankrijk werd een republiek rond 1790; Haïti werd onafhankelijk in 1804
en de continentale kolonies in Spaans Amerika werden onafhankelijk
rond 1820. Tegelijkertijd mislukten vele pogingen tot nationale
onafhankelijkheid; voorbeelden hiervan zijn de Ierse Opstand van
1798, de Tweede Poolse Deling in 1793 en de Opstand van de Tailors in
Brazilië in 1798. Op hetzelfde moment ontstonden er ontzettend veel
kleine republiekjes binnen natiestaten, zoals de tientallen republieken
in Noord-Mexico die uiteindelijk uiteenvielen. We gaan kijken naar een
aantal voorbeelden uit Frankrijk en Latijns-Amerika.
Tot de 18e eeuw was de Franse samenleving opgedeeld in drie standen:
de eerste was de geestelijkheid, de tweede de adelstand en de derde
bestond uit de 27 miljoen mensen (98% van de bevolking)die hierbuiten
vielen; bedelaars, boeren, ambachtslieden, arbeiders, winkeliers, de
commerciële middenklasse, en de rijkste handelaren en kapitalisten.
Hierdoor was de derde stand erg divers, met grote verschillen in
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De onafhankelijkheidsstrijd in
Latijns-Amerika

rijkdom, beroepen en ideeën. Deze groep omvatte zowel de stedelijke
als de plattelandsbevolking. Deze diverse bevolkingslaag begon de
Revolutie, die 15 roerige jaren duurde. Het was een geschil tussen de
radicale hervormingsgezinde factie van arbeiders, de Jakobijnen, en
de gematigde linkse factie van commerciële groepen, de Girondijnen,
die uiteindelijk de macht in Frankrijk overnamen. De gevolgen van de
Franse Revolutie waren groot, zowel voor Europa als het Amerikaanse
continent, omdat de reformistische ideeën veel politieke groepen
inspireerden. De Europese elite schaarde zich achter het bekende
motto: liberté, egalité, fraternité.
De democratie van de Girondijnen maakte na een paar decennia tijdelijk
plaats voor een korte periode van arbeidersdemocratieën. Ondanks
hun kortstondigheid verspreidden deze democratieën zich tot de
Franse kolonies. In 1870-71 stond Parijs op een gedeelde eerste plaats
met Londen als de meest belangrijke stad ter wereld, zowel op het
gebied van bevolkingsgrootte als op politieke en economische macht.
In Parijs bevond zich toen de op een na belangrijkste aandelenbeurs,
een dynamisch journalistiek centrum en politieke instanties. Frankrijk
was een van de grootste machten van Europa en het Franse Rijk
was het op een na grootste. In deze tijd ontstonden onafhankelijke
organisaties van arbeiders die hun eigen regering vormden op basis van
revolutionaire ideeën over gelijkheid.
De opstand van de Commune van Parijs had sterke banden met de
revoluties in Algerije in 1870-1871, waar boeren en nomaden samen voor
hun vrijheid vochten onder de vlag van het moslimbroederschap van
Rahmaniya. Algerijnse afgevaardigden in Frankrijk waren aanhangers
van de Commune van Parijs. Een poging van de Algerijnse kolonie om
een gemeenschappelijke politieke basis te vormen werd op bloederige
wijze onderdrukt door Adolphe Thiers. Degenen die niet gedood waren,
werden opgesloten en samen met de Communards van Parijs naar New
Caledonië gestuurd. De Communards steunden ook de opstand van
de inheemse Kanakbevolking in 1878. Revolutionairen steunden steeds
nieuwe opstanden om te laten zien dat de hele wereld met elkaar
verbonden was.
De onafhankelijkheidsstrijd
in Latijns-Amerika

Onafhankelijkheidsbewegingen in Centraal- en Zuid-Amerika hadden
ieder een andere manier van werken. De Braziliaanse beweging was
opmerkelijk omdat deze leidde tot een onafhankelijk rijk waarin
slavernij bleef bestaan tot het einde van de 19e eeuw. Mexicaanse
onafhankelijkheid begon met een enorme opstand van arme inheemse
volken en mestiezen onder de vlag van de Maagd van Guadalupe die
eisten hun eigen land te mogen bezitten en een eind wilden maken aan
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de hoge belastingen. De Creoolse elite had Mexico wel onafhankelijk
gemaakt, maar weigerde mee te werken aan landhervorming. In Cuba
en Puerto Rico vonden ook radicale antikoloniale protesten plaats die
onderdrukt werden. De Creolen vreesden slavenopstanden en daarom
werd Cuba niet onafhankelijk tot het einde van de 19e eeuw. De elite in
Puerto Rico wilde de winstgevende slaven op hun suikerplantages niet
ruilen voor de onzekerheid die gepaard zou gaan met onafhankelijkheid.
In de Spaanse kolonies van Zuid-Amerika vormden Creolen hun
eigen leger van landloze inheemse boeren en vochten ze voor hun
onafhankelijkheid. De Creolen openden de havens om te kunnen
handelen met andere landen en verbraken daarmee het Koloniale Pact
dat kolonies dwong alleen met Spanje handel te voeren. Ze maakten
een einde aan omzetbelasting, slavenhandel en kerken die financiële
bijdragen van de bevolking opeisten. In sommige gebieden werd de
macht van de kerk flink ingeperkt en werden aanhangers van Spanje
verbannen. Legers vochten bijna twintig jaar lang, tot José de San
Martin en Simón Bolívar eindelijk de kans kregen om Spaans Amerika
in een federale republiek te verenigen. Dit hield geen stand, maar liet
wel blijvende sporen na in Latijns-Amerika.
Onbestuurde mensen in de
kieren tussen staten

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, ontstonden er in deze tijd
veel nieuwe gemeenschappen buiten de invloedssfeer van natiestaten.
Voortvluchtige slaven waren niet de enigen die onafhankelijk van de
nationale staat wilden zijn. Slavernij, militaire dienstplicht, belasting,
horigheid, epidemieën en oorlogen vormen een kleine greep uit de
redenen waarom sommige groepen altijd buiten de afgebakende
staten hebben willen leven.
Deze groepen probeerden alles om buiten deze staten te blijven:
ze trokken naar onherbergzame gebieden, bleven nooit lang op
dezelfde plek, hadden een ander beeld van sociale verhoudingen
en hun sociale identiteit en vereerden andere religieuze leiders.
Natiestaten gebruikten vaak hun militaire macht in een poging deze
groepen te onderdrukken; de Ming- en Qingdynasties vochten tegen
gemeenschappen die in de heuvels woonden en ontketenden daarmee
een periode van ongeëvenaarde opstanden in Zuidwest-China in het
midden van de 19e eeuw. Hetzelfde gebeurde in Birmaanse en Thaise
staten waar slaven vandaan gehaald werden.
Ondanks de verspreiding van het kapitalisme, onder steun van de
natiestaten, waren er groepen mensen die hun eigen samenlevingen
wisten te vormen buiten deze systemen tot het einde van de 19e eeuw.
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DE VELE REVOLUTIES BINNEN DE FRANSE
REVOLUTIE

1/2

Voordat de koning van Frankrijk de Staten-Generaal bijeenriep (een
politiek lichaam met raadgevende en wetgevende taken) in een poging de
Revolutie te voorkomen, vroeg hij het volk om hun klachten op te schrijven
in notitieboekjes [in het Frans Les Cahiers des Doléances] en naar hem
op te sturen, zodat hij wist wat ze van hem wilden en verwachtten. De
klacht hieronder kwam van Madame Marie, waarschijnlijk een weduwe uit
Normandië. Haar klacht gaat over een koninklijke verordening van 1789,
waarin stond dat vrouwen uit de geestelijkheid en de adelstand iemand
konden machtigen om voor hen te stemmen voor de vertegenwoordigers
in de Staten-Generaal; dat wil zeggen, hun echtgenoot of een andere man
mocht in hun naam stemmen. Vrouwen buiten deze sociale klasses mochten,
net als weduwen of ongetrouwde vrouwen, niet stemmen.

1

Lees de tekst en onderstreep
het hoofdargument in iedere
paragraaf.

In deze tijd van algehele revolutie durft een vrouw, die geschokt is door de
stilte van haar sekse en de vrouwen die zoveel te zeggen zouden moeten
hebben, zoveel misstanden om te bevechten, zoveel klachten om te
presenteren, zich uit te spreken om mijn sekse te verdedigen.
[…] Mijn ogen zijn geopend […] door de vrouwen die de aarde schoffelen, die
de ploeg gebruiken, die de post rondbrengen. Sommigen hebben lange en
moeilijke reizen gemaakt om hun brood te verdienen. Ik moet zeggen dat,
ondanks ons gebrek aan onderwijs, er toch een aantal vrouwen zijn die een
waardevolle en verlichtende bijdrage hebben geleverd aan de samenleving.
We weten al dat vrouwen een land kunnen regeren met wijsheid, zorg en
trots. Welk bewijs is er nog meer nodig om in te zien dat wij het recht hebben
te klagen over het onderwijs dat wij verkrijgen, over de vooroordelen die
ons tot slaaf maken en over het onrecht dat wij bij onze geboorte krijgen
toebedeeld, […] het ongelijke deel dat ons gegeven wordt.
[…] Mijn woorden lijken op het eerste gezicht misschien ondoordacht;
vrouwen toelaten in de Staten-Generaal lijkt misschien een bizarre en
onmogelijke droom. Vrouwen zijn nooit de raadgevers geweest van koningen
en republieken. […] Vrouwen krijgen het motto: werken, gehoorzamen en
zwijgen.
[…] Maar wij vinden het geheel rechtvaardig om vrouwen, weduwes of
meisjes die land of andere eigendommen bezitten het recht te geven hun
klachten te uitten aan de troon, en dat zij ook het recht hebben te stemmen,
omdat zij net als mannen verplicht zijn hun belasting te betalen en bij te
dragen aan de samenleving.
[…] Er is al aangetoond dat een edelman niet vertegenwoordigd kan
worden door een gewone burger [roturier], noch een gewone burger door
een nobelman; zo kan een man ook een vrouw niet vertegenwoordigen.
De vertegenwoordigers zouden dezelfde belangen moeten hebben als
degenen die zij vertegenwoordigen: daarom moeten vrouwen worden
vertegenwoordigd door vrouwen.
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DE VELE REVOLUTIES BINNEN DE FRANSE
REVOLUTIE

2/2

Madame Marie...
… is teleurgesteld in
, omdat ze nooit protesteren tegen
hun ondergeschikte positie.
… zegt dat
verantwoordelijk zijn voor de traditie van
onderdrukking en misbruik van vrouwen.
… geeft aan dat vrouwen een effectieve bijdrage leveren aan
en
.
… zegt dat vrouwen die
lid moeten kunnen worden en
moeten kunnen stemmen voor de Staten-Generaal.
… zegt dat vrouwen niet vertegenwoordigd kunnen worden door
.

2 Maak de zinnen af.

3 Marie noemt drie “kwaadheden”

die het leven van een vrouw in
de weg staan. Welke drie dingen
zijn dit?

4 Door het idee af te wijzen dat

vrouwen iemand anders moeten
machtigen om voor hen te
stemmen, houdt Madame Marie
zich aan een van de principes
die ten grondslag liggen aan
de Franse Revolutie en de
democratische systemen die
daarop volgden. Welk principe
is dit?

5 Marie beschrijft een “motto voor
vrouwen”.

Als het gaat om de toekomst van een land, moet iedere individu een stem
krijgen.
Omdat leden van een bepaalde sociale klasse dezelfde belangen delen,
kunnen zij samen als één stem worden uitgedrukt. Dit voorkomt dat de
wensen van de lagere klasses de rijkere klasses in de weg zitten.

Denk je dat dit motto nu nog steeds geldt?
Ga naar een nieuwswebsite en zoek reacties, teksten en uitspraken op
waaruit blijkt dat deze denkwijze nog steeds bestaat.
Wat denk jij dat we kunnen doen om deze mentaliteit te veranderen?
Bespreek dit met de klas.
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Vele revoluties binnen de
Franse Revolutie

ICONEN VAN DE VRIJHEID
Kijk naar de afbeeldingen. Van de gravure links wordt gedacht dat hij
gemaakt is door Daniel Defoe (c. 1661-1731); dit was de kaft van het boek
A General History of the Pyrates (1724). Dit boek was een verzameling
biografieën van piraten geschreven door kapitein Charles Johnson,
waarschijnlijk een pseudoniem van een schrijver en publicist uit Londen. Dit
is een reproductie van een Nederlandse editie.
Het schilderij rechts is van de Franse artiest Eugène Delacroix. De titel
is Liberty Leading the People en het is gemaakt in 1830. Het gaat over de
revolutie van 1830 tegen Karel X. De vrouw met de Franse vlag staat symbool
voor de vrijheid, de mentor van de Franse Revolutie.

Welke overeenkomsten zie je tussen de twee afbeeldingen?
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WERELDBEELDEN
In sommige delen van de wereld, zoals de Chinese en Russische Rijken,
bleef het dominante wereldbeeld hetzelfde. Aan de andere kant
zorgden de opkomst van natiestaten in West-Europa, de uitbreiding
van het Britse Rijk en de onafhankelijkheid van kolonies in Amerika tot
grote culturele verschuivingen van 1750 tot 1870.
In deze nieuwe wereld was je identiteit niet langer afhankelijk van je
stamboom, maar van je cultuur, idealen en sociale status. Er ontstonden
nieuwe identiteiten en culturele groeperingen, vooral in de delen van
de gekoloniseerde wereld waar veel rassenvermenging plaatsvond.
Gemengde huwelijken, verkrachting of gedwongen huwelijken zorgen
in Amerika vaak voor rassenvermenging. Inheemse volken, Afrikanen
en Europeanen raakten met elkaar vermengd en hieruit ontstonden
nieuwe culturen, folklore, muziek en kunstvormen.
Rassenvermenging ontstond ook in omstandigheden waar bijna geen
vrijheid was, zoals op Amerikaanse plantages. De slaven op deze
plantages creëerden nieuwe culturen waarin hun Afrikaanse tradities
bewaard bleven.
Slaven en de Amerikaanse
cultuur

De rebellen van Túpac Amaru
II in Peru

Hoewel er onder slavernij weinig ruimte was voor autonomie,
probeerden slaven toch aspecten van hun culturen mee te nemen naar
Amerika. Ze gaven hun kinderen namen in hun eigen talen, kookten hun
eigen recepten met ingrediënten die zoveel mogelijk leken op was ze
thuis hadden, componeerden liederen in de stijl van hun vaderland en
aanboden dezelfde goden op dezelfde manieren als hun voorvaderen.
Tegelijkertijd was deze slavencultuur ontzettend veranderlijk; op de
lange termijn stelde dit proces hen in staat zich aan te passen aan
de gevaarlijke wereld waarin de slavernij hen geplaatst had, doordat
ze overkoepelende culturele tradities vormgaven die ook buiten de
plantages lang standhielden. Je hebt waarschijnlijk wel eens de capoeira
vechtdans gezien, naar spirituele slavenmuziek geluisterd of geleerd
over religieuze voodoopraktijken.
Nieuwe identiteite leidden ook tot nieuwe sociale conflicten en
bevorderden de strijd tegen koloniale afhankelijkheid. Zo was er
bijvoorbeeld José Gabriel Condorcanqui, die als creool in Peru
opgroeide; hij hoorde bij de eerste generatie van gemengde Spaanse
en inheemse afkomst. Aan zijn Amerikaanse kant stamde hij af van de
Sapa Inca, terwijl hij aan zijn Spaanse kant op de tweede rang stond
in de koloniale hiërarchie. Hij voelde zich nog steeds verbonden met
zijn creoolse kant, maar dit had voor hem minder prioriteit dan zijn
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Peruaanse identiteit. Hij werd Tupac Amaru II, de troonopvolger van de
Inca’s en leider van een machtige rebellenbeweging die vocht voor een
nieuwe maatschappelijke orde in Peru. Hij was tegen de administratieve
hervormingen in Spaanse kolonies, die de Bourbonhervormingen
genoemd werden. De opstand duurde van 1780 tot 1783 en leidde tot
de dood van ongeveer 100.000 Peruanen. Na de executie van Tupac
Amaru II werden de Quechuataal en culturele kleding verbannen, net
als ieder ander spoor van de Incacultuur. Tijdens deze periode werden
inheemse volken hevig vervolgd voor hun cultuur en taal.

Het concept van ras

Het concept van de natie

Zoals we in het vorige hoofdstuk zagen, werden sommige groepen
mensen gezien als objecten die uitgebuit konden worden. Tegen het
einde van de 18e eeuw ontstond er een concept van ras dat (incorrect)
geacht werd als wetenschappelijk onderbouwd. Discriminatie
gebaseerd op huidskleur, religie en andere criteria bestond al eeuwen,
maar nu werd discriminatie ondersteund door “wetenschappelijke”
argumenten. De term Kaukasisch werd geïntroduceerd en de
mensen die niet onder die categorie vielen, werden verdeeld in drie
tot zes rassen. De betekenis van het woord ras veranderde: fysieke
kenmerken, haar, huidskleur en zelfs nationaliteit werden opgedeeld
in hiërarchieën. Het woord ras was nu de basis voor een wereld waarin
mensen in groepen verdeeld werden die niet gelijk geacht werden.
Het werd belangrijk dat deze groepen “puur” van bloed en afkomst
bleven: gemengde huwelijken en andere rassenvermenging, zoals vaak
in Amerika voorkwam, werd gezien als een achteruitgang voor het ras.
Discrimineren op basis van ras heet ook wel racialisatie. Dit gebeurde
veel in West-Europa. In het Britse Rijk van de 18e eeuw werden inwoners
van Ierland “het Ierse ras” genoemd. De Ieren hadden geen vrijheid
van godsdienst, geen parlementaire representatie en moesten werken
op Engelse landgoederen en in Engelse fabrieken. Ze werden constant
slecht behandeld en er werd tegen ze gediscrimineerd.
Groepen mensen werden beschouwd als een minderwaardig ras die
het niet waardig waren om een eigen, erkende natie te vormen. In de
strijd om onafhankelijke staten werden zij niet gezien als mededingers.
Ze moesten eerst beter opgeleid worden en harder werken – voor
minder geld – om het recht op een eigen natie te verkrijgen.
Aan het begin van de 18e eeuw werd de term natie al gebruikt om te
verwijzen naar een groep mensen met een gedeelde taal, cultuur en
territorium. Irokezen en Bengalen waren naties, net als de Fransen en
de Nederlanders. Tegen het midden van de 19e eeuw, na een eeuw van
opstanden en liberale revoluties, was het concept van naties veranderd
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en omvatte het nu ook een vorm van overheid, een nationale identiteit
en een nieuwe hiërarchie: een waarin bevolkingen zonder natiestaat
gezien werden als minderwaardig. Daarom werden de Fransen en de
Nederlanders gezien als naties aan het einde van de 19e eeuw, maar
werden de Irokezen en Bengalen niet langer beschouwd als naties. Ze
kregen nu het stempel “stam”, net als de Noord-Amerikaanse inheemse
bevolking.
Naties hadden een eigen territorium waarbinnen de mensen die bij
de natie hoorden zich erkend en beschermd voelden. Dit nationale
project bestond uit doelen zoals controle houden over de overheid,
binnenlandse arbeiders en ondernemers beschermen en erkenning
en prestige ontvangen voor nationale tradities. De natie werd een
ingebeelde samenleving en een culturele creatie die ervoor diende
om mensen te verbinden aan een territorium. De leden van een
natie waren burgers wiens status erkend werd door de wet. Bij deze
nationale identiteit hoorde ook het concept van een buitenwereld
waarmee gehandeld kon worden. Paspoorten werden een wettelijk
middel waar deze nationale identiteit aan verbonden was. Het vormen
van een natie is een proces van inclusie, waarbij mensen uitgenodigd
worden om zich te voegen bij een “ingebeelde gemeenschap” met een
gedeelde identiteit. Maar het is ook een proces van exclusie: exclusie
van buitenlandse machten en andere nationale groepen. Vooral slaven
werden uitgesloten van deze nationale groepen.
Met het idee van naties ontstond ook een specifiek beeld van
burgerschap. Een burger behartigde de belangen van eigen land en
cultuur, was permanent op een plek gevestigd, werkte hard en leverde
een bijdrage aan de groei en ontwikkeling van de natie. Herders,
inheemse volken en migrerende seizoenarbeiders werden niet
vertrouwd: persoonlijke vrijheid ging in dit wereldbeeld gepaard met
immobiliteit, met kolonisatie als enige uitzondering. Arbeiders hadden
discipline nodig en het idee van nationale vooruitgang ging gepaard
met het ideaalbeeld van een onvermoeibare arbeider. Burgerschap
moest verdiend worden.
Arbeidsdiscipline en Sint
Maandag

Klokken waren een luxeobject tot aan de 18e eeuw, toen ze nuttig
werden voor het synchroniseren van werk met de opkomst van
industrieel kapitalisme. Verdienstelijke en hardwerkende arbeiders
kregen een klok als beloning voor hun werk in fabrieken. Werktijd werd
tot op de seconde berekend om productiviteit te optimaliseren en
om meer arbeid uit mensen te winnen. Productieoverschotten werden
onvermijdelijk.
Arbeiders kweekten een traditie rond hun vrije tijd waarin ze de
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Het concept van gender binnen
natiestaten

strikte discipline van de klok afwezen. Textielwerkers, schoenlappers,
kleermakers, keramisten, perswerkers en vele anderen vierden “Sint
Maandag”, een vrije dag waarop men kon herstellen van de wilde feesten
in het weekeind, het laatste nieuws en roddels kon bespreken en kon
ontspannen op het stadsplein. Het was een rustdag. Franse arbeiders
zeiden dat de zondag voor familie was en de maandag voor vrienden.
Werkgevers zagen Sint Maandag steeds meer als tijdverspilling en
een bron van inefficiëntie, luiheid, kinderachtig gedrag en laksheid.
Arbeiders knoeiden met de fabrieksklok; de tijd werd aangepast zodat
ze eerder naar huis konden en minder lang hoefden te werken. Tijd
werd een strijd. Lonen werden verlaagd om te compenseren voor
de inactiviteit en onproductiviteit rond de helft van de 18e eeuw.
Werkgevers begonnen overuren af te dwingen als een vorm van straf
en om ervoor te zorgen dat toekomstige generaties lange werkdagen
ook vanzelfsprekend zouden vinden. Het is voor jou waarschijnlijk niet
vanzelfsprekend om zes dagen per week de hele dag te werken. Het
kweken van deze mentaliteit gebeurde niet vanzelf; het ging gepaard
met hevige tegenstand van de arbeiders zelf. Toekomstige generaties
vochten om de werkdag terug te brengen tot acht uur en om betaald te
krijgen voor overuren. Aan het begin van de 19e eeuw eisten arbeiders
minder werk voor hetzelfde geld.
Het concept van gender
binnen natiestaten

Binnen de uitbreidende invloedssfeer van industrieelkapitalismehadden
vrouwen steeds minder rechten en werden hun leefomstandigheden
steeds slechter.
Vanuit de nieuwe kern van West-Europa ontstond een ideaalbeeld
van vrouwen dat gezien werd als natuurlijk en universeel en dit beeld
verspreidde zich over alle regio’s in de West-Europese wereldrijken.
Vrouwen hadden geen eigendomsrecht en speelden geen rol in het
burgerlijk leven. Ze mochten niet stemmen of op enige manier aan de
politiek in hun eigen land deelnemen. Mede dankzij deze uitsluiting
zaten zij gevangen in het huishouden, waar van ze verwacht werd dat ze
kinderen baarden en opvoedden zonder enige erkenning of betaling:
binnen dit wereldbeeld hadden vrouwen alleen talent voor het baren
van kinderen. Sommige vrouwen werkten ook in fabrieken, waar ze
op lager niveau werkten en minder loon verdienden dan mannen die
dezelfde taken deden. Deze eigenschappen begonnen karakteristiek
te worden voor vrouwen. Vrouwen werden gedefinieerd op basis van
hun sekse en gender. In deze periode werden vrouwen in West-Europa
beschouwd als radicaal anders; bepaalde gedragsvormen, houdingen,
interesses en ideeën werden gezien als intrinsiek “vrouwelijk” en een
natuurlijk onderdeel van de vrouwelijke sekse.
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Vrijheid en bezittingen onder
het liberalisme

Socialisme, communisme en
anarchisme

Revoluties en opstanden over de hele wereld

Terwijl ongelijkheid en uitbuiting groeiden, verspreidden de idealen van
bevrijding en vrijheid zich verder. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Haïti, in
Latijns-Amerika en in Frankrijk tijdens de Franse Revolutie. Kapitalisten
stimuleerden deze idealen en creëerden zo hun eigen versie. Tussen
1750 en 1870 n.Chr. verspreidde de West-Europese elite hele specifieke
ideeën over mensen, de natuur en vooral de relatie tussen mens en
natuur. De meest radicale rebellen en opstanden werden verslagen,
maar hun gedachtegoed bleef bestaan, waardoor een meer liberaal
idee van vrijheid ontstond.
Liberalisme is een ideologie gebaseerd op individuele rechten en
eigendomsrechten: landbezit geeft je het recht om te stemmen en
deel te nemen aan het burgerlijke en politieke leven in je staat. Zonder
deze eigendommen heb je vrijwel geen politieke rechten, maar wordt
je gezien als arbeider en lid van de samenleving, omdat je overschotten
produceert voor de bovenste laag van jouw samenleving. Als arbeider
heb je niets te zeggen over je werkomstandigheden. Eigendom geeft
het recht om de dienst uit te maken; de vrije markt en het gebrek aan
regulatie van de overheid vormt de basis voor de economie.
Deze idealen vormden de maatschappij in West-Europa en in grote
delen van Amerika, terwijl interne onrust groeide. De lagere klassen
begonnen zich te organiseren in de komende decennia.
De ideologie van het liberalisme ondersteunde kapitalisme, maar
er ontstonden ook drie concurrerende politieke theorieën die zich
hiertegen afzetten. Deze drie ideologieën verspreidden zich over de
hele wereld en hebben lange geschiedenissen die nog steeds door
vele academici onderzocht worden. Deze ideologieën werden op
verschillende manieren in de praktijk gebracht, afhankelijk van de
specifieke maatschappij waarin ze ontstonden. Onder het kapitalisme
halen de eigenaren van een fabriek of akker meer uit hun bezit dan ze
erin staken. Socialisme, communisme en anarchisme probeerden de
uitbuiting van arbeiders in te perken om zo de economische kloven
tussen verschillende klassen te dichten, vooral tussen de elite en de
arbeidersklasse. Socialisme streeft naar een wereld zonder privébezit;
de staat bezit alle productiemiddelen en verdeelt de opbrengst.
Onder het communisme wordt het bezit eerlijk verdeeld over de
gemeenschapsleden, aan de hand van hun vermogen en behoeften. Dit
doel wordt bereikt door strijd tussen de sociale klassen. Anarchisme stelt
een wereld voor zonder enige vorm van bezit, waarin maatschappijen
zichzelf besturen en samenwerken. Anarchisme heeft een aandeel
geleverd aan het gedachtegoed van politieke partijen, maar socialisme
en communisme werden daadwerkelijk toegepast – op verschillende
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uiteenlopende manieren – door verschillende partijen, naties, sociale
bewegingen en staten.

Eurocentrisch universalisme

De 19e eeuw kan beschouwd worden als een Europese eeuw, omdat
dit continent in deze tijd absolute economische, politieke, militaire en
ideologische macht had. Het was een tijd van ongeziene economische
groei en imperialistische uitbreiding en deze veranderingen waren
onderdeel van een specifiek wereldbeeld dat nu nog standhoudt.
Het grootste deel van de Europese intellectuelen hadden een
introspectief wereldbeeld waarin Europa, met zijn economische en
politieke formaties, als de norm gezien werd. Alleen maatschappijen
die een staat vormden, die een kapitalistische economie hadden en
die een bepaald niveau van vooruitgang (naar Europese standaarden)
bereikt hadden, werden gezien als ‘moderne mensen’: individuen die
dezelfde rechten hadden en bij dezelfde natiestaat hoorden.
Dit Europese pad van ontwikkeling werd gezien als de norm en alles dat
een ander pad volgde was een afwijking. De ‘niet-Europese wereld’ werd
steeds vaker een object voor wetenschappelijk onderzoek; ‘de ander’
werd bestudeerd voor zijn achterstandssituatie en ondergeschiktheid.
Dit gewelddadige wereldbeeld maakte van ongelijkheid iets natuurlijks
en niet-Europeanen kregen hiervoor de schuld. Discriminatie en
ongelijkheid werden gezien als iets waarvoor de ondergeschiktgestelde
mensen zelf verantwoordelijk waren, vanwege hun niet-moderne aard.

VOORUIT
KIJKEN
Na de 16e eeuw ging het economische en sociale leven op onze
planeet door een periode van intense en gewelddadige reorganisatie.
Wereldrijken kwamen op en vielen. Nomaden en staatlozen werden
gemarginaliseerd. De opkomst van Europa transformeerde Europese
geopolitieke verhoudingen en een nieuw kapitalistisch wereldbeeld
verspreidde zich over de wereld. Kapitalisme stal en beheerste een
steeds groter deel van de middelen, verhoogde de productiviteit
en maakte een kleine groep mensen ontzettend rijk. Dit leidde tot
permanente sociale hervorming, bloederige opstanden en ingrijpende
oorlogen. Na 1870 zag de wereld er compleet anders uit. Dat zal het
onderwerp zijn van het volgende boekdeel.
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Revoluties en opstanden over de hele wereld

WETENSCHAPPELIJK RACISME
Lange tijd stond de wetenschap aan de kant van discriminatie op basis
van ras, met theorieën over raciale superioriteit gebaseerd op zogenaamd
wetenschappelijk bewijs.
Een van deze zogenaamd wetenschappelijke theorieën was de gelaatshoek.
Dit concept was bedacht door Petrus Camper, een professor in de anatomie
en geneeskunde: hij schreef Dissertation on the Natural Varieties which
Characterise the Human Physiognomy in 1792. In dit boek legt Camper het
volgende uit:

1

Lees de tekst en bekijk de
afbeelding.
Hoe kon de gelaatshoek in de
18e eeuw gebruikt worden om
racisme wetenschappelijk te
ondersteunen?

“Er kan een lijn getrokken worden van het voorhoofd naar de bovenlip die
een verschil laat zien in de fysionomie van deze mensen en die een gelijkenis
toont tussen het hoofd van de neger en dat van een aap. Ik heb de omtrek van
een aantal van deze hoofden op een horizontale lijn gezet en de lijnen van
het gezicht toegevoegd, met hun verschillende hoeken; als de gezichtslijn
naar voren doorgetrokken wordt, ziet men een hoofd als dat uit de Oudheid;
maar als de lijn naar achteren getrokken wordt, wordt de negerfysionomie
zichtbaar, alsmede het profiel van een aap, van een Chinees, als ik dezelfde
lijn min of meer naar achteren breng.”

212
PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

•

•

PROEFVERSIE

DEEL 2 GRENZEN VERBONDEN: VAN RIJKEN TOT
EEN KAPITALISTISCHE WERELDECONOMIE

2/2

Wetenschappelijk racisme

WETENSCHAPPELIJK RACISME
In 1869 schreef John Jeffries het boek The Natural History of the Human
Races; Jeffries was een bekende voorstander van de Amerikaanse
racistische antropologische school van Morton en hij herschreef Campers
theorieën over gelaatshoeken vanuit een duidelijk racistisch perspectief.

Vergelijk de tekening van Camper met die van Jeffries. Wat is er veranderd?
Waaruit wordt het racistische perspectief van de tweede tekening duidelijk?

2

3 Wat heeft de verklaring van

Gould duidelijk gemaakt over
het perspectief van Camper?
Helpt deze informatie jou om
beter te begrijpen waar het
werk van Camper later voor

Stephen Jay Gould (1941-2002) was een Amerikaanse paleontoloog,
evolutiebioloog en wetenschapsgeschiedkundige. Hij werkte als professor
aan de Harvard University en New York University. In 1991 noemt hij Petrus
Camper in zijn boek Bully for Brontosaurus.
“[…] Camper was een professor in de anatomie en geneeskunde, maar
hij was ook een succesvolle artiest, goed genoeg om aangenomen te
worden aan de Painter’s Academy tijdens een lang bezoek aan Engeland
(1748 – 1750). Campers gelaatshoeken kwamen voort uit de precisie van
de meetkunde en de kwantitatieve aspecten van de wetenschap, maar zijn
motivatie kwam vanuit de kunst.
[…] Eerst beschreef hij zonder enige expliciete reden zijn esthetische oordeel
over de relatieve schoonheid van rassen – waarbij hij er niet aan twijfelde dat
mensen uit Noord-Europa objectief bovenaan stonden, zonder erover na te
denken dat andere volken andere standaarden hebben.
[…] Daarna gaf Camper ons een rangschikking van menselijke rassen op
basis van gelaatshoek – en volgde hij hier dezelfde volgorde als latere
racistische rangschikkingen, met Afrikanen onderaan, Oosterlingen in het
midden en Europeanen bovenaan. Hij gaf ook aan dat Afrikanen in deze
ranglijst het dichtste bij de apen stonden, terwijl Europeanen dichter bij
Griekse goden in de buurt kwamen. In zijn bespreking van verschillende
gelaatshoeken (70 tot 100 graden bij standbeelden en echte hoofden) geeft
Camper aan: “[dit spectrum] beschrijft alle gezichten van het hoofd van de
neger tot de sublieme schoonheid van de oude Griekse goden”.”
Bron: S.J. Gould, Bully for Brontosaurus, 1991
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TECHNOLOGISCHE INNOVATIE EN BANEN
Vanaf 1811 begonnen groepen Engelse textielarbeiders in Nottinghamshire
te protesteren tegen het gebruik van machines, omdat ze vreesden dat
textielmachines mensen zouden vervangen. Veel van deze arbeiders
verwoestten de machines en de onrust sloeg om naar gewelddadige
rellen. De textielarbeiders verenigden zich in een geheime organisatie: het
luddisme, vernoemd naar Ned Ludd, een leerling waarvan beweerd werd dat
hij in 1779 twee machines verwoest had. In de eeuwen daarna en zelfs nu nog
wordt de term luddisme gebruikt om mensen te beschrijven die met geweld
technologische innovatie op de arbeidsmarkt afwijzen.

1

Lees de teksten en maak
daarna de opdrachten.

2

Wat hebben de twee teksten met
elkaar gemeen, ondanks het feit
dat ze uit verschillende tijden
komen? Vul de tabel in.
De gevoelens van arbeiders
ten opzichte van machines/
technologie

tekst 1 (1812)
tekst 2 (2018)
De relatie tussen werkgevers,
banen en machines/technologie

tekst 1 (1812)
tekst 2 (2018)

3

Verdeel de klas in twee groepen.
Een groep neemt het standpunt
aan van een groep moderne
arbeiders en de andere groep
speelt de rol van werkgever.
Voer een discussie over
vernieuwing op de werkvloer
met behulp van digitale
innovaties.

TEKST 1
[...] De breiers aan het raamwerk hebben het recht alle machines kapot te
maken die artikelen fabriceren op een onechte en oneerlijke manier en om
de geproduceerde goederen die hiermee gemaakt zijn te vernietigen […] En
we verklaren hierbij aan alle fabrikanten en producenten van raamwerken
dat we alle raamwerken zullen vernietigen die onze producten maken en die
voorkomen dat wij het gewone salaris betaald krijgen zoals overeengekomen
tussen de meesters en de arbeiders. […] Alle raamwerken van elke soort
die voorkomen dat arbeiders het gangbare salaris verdienen zullen steevast
verwoest worden.
Bron: The declaration of the framework knitters, 1 Jan. 1812, University of
Massachusetts, Dartmouth; in A. Aspinall and E. Anthony Smith, English
Historical Documents, 1959.
TEKST 2
Dus we zijn allemaal verdoemd. Robots zullen onze banen afpakken.
Algoritmes zullen onze kinderen gevangennemen. Kunstmatige intelligentie
zal onze vrije wil aantasten. We zullen tot slaaf gemaakt worden door de
machines. Deze klaagzangen klonken bij de uitvinding van computers,
maaidorsers, Spinning Jenny’s en waarschijnlijk zelfs bijlen in de IJzertijd.
Maar niemand maakt meer nieuws door te zeggen dat kunstmatige
intelligentie ons vooruit zou kunnen helpen.
[…] Nieuwe technologie zal natuurlijk een aantal handelingen automatiseren.
Door de hele geschiedenis heeft innovatie de arbeidsmarkt en de mensen
– of hun kinderen – gedwongen zich aan te passen. De realiteit van onze
economische geschiedenis is dat technologie en handel op de korte termijn
voor verstoring zorgen. […] Maar we hebben dit overleefd en we blijven
meegroeien met de opkomst van nieuwe behoeftes en banen.
[…] Als er een vierde revolutie komt, zal deze zorgen voor […] een regressie
naar de economie van de menselijke ervaring. Het digitale tijdperk kan ons
in de dagelijkse behoeftes voorzien, waardoor tijd vrijkomt voor activiteiten
waar nu al ontzettend veel vraag naar is. Het gaat hier om alles van
gezondheid, schoonheid, reizen, eten, kunst en vermaak tot psychotherapie,
sociaal werk, en de zorg voor kinderen en ouderen. Deze dienstverlenende
industrieën draaien om intermenselijke relaties. Ze kunnen niet
overgenomen worden door robots. Ze zijn arbeidsintensief en duur, zowel in
de particuliere sector als in de openbare sector. Ze blijven ook groeien.
Bron: S. Jenkins, Worrying about robots stealing our jobs? How silly, “The
Guardian”, August 20, 2018
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Dit Geo-Historisch Leerboek voor leerlingen en
docenten van het voortgezet onderwijs in 12
Europese landen is geschreven vanuit een nietetnocentrische aanpak. Het zit boordevol kaarten
en educatieve activiteiten.
Dit leerboek gaat uit van de principes van een
wereldwijde geschiedenis die laten zien hoe
lokale veranderingen over een periode van
duizenden jaren verbonden zijn met bredere
regionale, intercontinentale en wereldwijde
veranderingen. Dit verhaal illustreert de
veranderende relatie tussen mens en natuur, de
grote migratiegolven die de menselijke soort
altijd hebben onderscheiden, evenals het
ontstaan en de ontwikkeling van ongelijkheden.
Dit leerboek wil de kennis van een reeks
historische en cross-sectionele competenties
verdiepen die nuttig zijn om de wereldsamenleving te begrijpen en daarin te functioneren.
Deze kennis omvat het vermogen om de
interacties tussen verschillende temporele en
ruimtelijke schalen te begrijpen, de verbinding
tussen het verleden en het heden, en de nietprogressiviteit van de geschiedenis.
Lezers kunnen geconfronteerd worden met
nieuwe gezichtspunten.

Deze publicatie is tot stand gekomen met de
financiële steun van de Europese Unie. De inhoud
ervan valt onder de exclusieve verantwoordelijkheid
van de auteur/contractpartner/uitvoerende partner/
internationale organisatie en weerspiegelt niet
noodzakelijk de standpunten van de Europese Unie.
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