EURAZIË
ÉÉN CONTINENT-TWEE CULTUREN
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Joseph Beuys, Eurasia Siberian Symphony, 1963

Eurasia Siberian Symphony 1963 is samengesteld uit materialen die Joseph Beuys gebruikte
tijdens een performance of ‘Aktion’ in Berlijn in 1966. Eurasia, het continent waar Europa en
Azië met elkaar verbonden zijn, roept de vermenging op van Oosterse en Westerse culturen.
Voor Beuys was dit beeld extra opportuun in het tijdens de Koude Oorlog verdeelde Duitsland.
De haas staat voor opstanding en de mogelijkheid grote afstanden af te leggen. Op het
zwartbord staan de kritische temperaturen van vet (smelt bij 21 graden celsius) en vilt
(beschermt niet meer bij 32 graden celsius) en de temperatuur van hoge koorts bij de mens
(42 graden celsius). Vet en vilt zijn essentiële componenten in de ‘warmte-theorie’ van Beuys
vanwege de rol van calorieën in het behoud van leven en de beschermende eigenschappen
van vilt.
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Eurazië
Eurazië is een gecombineerde continentale landmassa van Europa en Azië. De term is
een mengwoord van de twee continenten. Het wordt begrensd door de Atlantische
Oceaan in het westen, de Pacifische Oceaan in het oosten, de Arctische Oceaan in het
noorden, en door Afrika, de Middellandse Zee, en de Indische Oceaan in het zuiden.
De verdeling tussen Europa en Azië als twee verschillende continenten is een historisch
sociale constructie zonder duidelijke fysische scheiding. In feite is Eurazië de grootste
van vijf continenten. Fysiografisch is Eurazië één enkel continent, historisch ligt dan
anders.
De concepten van Europa en Azië gaan terug tot de oudheid. De Zwarte Zee en de Zee
van Marmara zijn lange tijd in het verleden gezien als de scheiding van continenten,
maar tegenwoordig worden de Oeral en de Kaukasus meer beschouwd als de scheidslijn
tussen de twee. Eurazië is met Afrika verbonden via het Suezkanaal en Eurazië wordt
soms gecombineerd met Afrika als de grootste landmassa op aarde, Afro-Eurazië. Het
Russische concept van Eurazië correspondeerde aanvankelijk min of meer met het
landbezit van het tsaristisch Rusland in 1914, inclusief delen van Oost-Europa.
Eurazië kende veel oude culturen, in Mesopotamië, de Indusvlakte en China. In het
midden van het eerste millennium v. Chr. strekte zich een gordel van beschavingen uit
over de Euraziatische subtropische zones van de Atlantische Oceaan tot de Pacifische.
Deze gordel werd de hoofdstroom van de wereldgeschiedenis gedurende twee millennia.

Eurazië, kaart

In de antieke oudheid definieerden de Grieken Europa (genoemd naar de mythologische
Phoenicische prinses Europa) en Azië (genoemd naar de mythologische dochter van
Oceanos en Thetis) als aparte ‘landen’. Waar precies de scheidslijn is, staat nog steeds
ter discussie. Tegenwoordig wordt de term Eurazië wel gebruikt voor de gebieden en
landen van ná het Sovjet-tijdperk, Rusland, Centraal-Aziatische republieken en
Transcaucasische republieken, met soms toegevoegd Turkije, Mongolië, Afghanistan
en Xinjiang. In Kazakhstan wordt vaak het begrip Eurazië gebruikt ter aanduiding van
de geografische ligging van het land.
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Wieg van beschaving: Mesopotamië tussen Oost en West
Er is weinig twijfel over dat de menselijke beschaving op grote schaal ontstond vanaf
het einde van het vierde millennium v. Chr. op het kruispunt van Eurazië: Mesopotamië.
Vóór de evolutietheorieën werd zelfs geloofd dat de mensheid hier geschapen was, in
de Hof van Eden, ‘geplant door God’. In cultuurhistorisch en geografisch opzicht moet
men het begrip Mesopotamië ruim zien omdat in een veel groter gebied dan het land
tussen Euphraat en Tigris men al vanaf zeker 7000 v. Chr. een ontwikkelde landbouw
kende en de teelt van graansoorten. Eén van de oudste steden ter wereld, Catalhöyük,
gaat terug tot vóór 7000 v. Chr. en ligt in Centraal-Turkije. De eerste grote steden
ontstonden vanaf ca. 4000 v. Chr. in het zuiden van Irak, zoals de Sumerische steden
Ur, Uruk, Susa of Eridu. De maatschappij was nu voor het eerst gebaseerd op territoriale
principes. Sommige steden stichtten al kolonies. Er ontstonden maatschappelijke
klassen, beheerst door politieke, religieuze en militaire eliten. Er ontstond een
professionele bouwkunst met baksteen als bouwmateriaal en goede vaklui, het schrift
werd uitgevonden en een begin werd gemaakt met de ontwikkeling van exacte
wetenschap. Het schrift ontstond uit economische noodzaak, omdat de landbouw zeer
profijtelijk was. Overproductie leidde tot handel en verkeer. Vanaf ca. 2560 v. Chr. was
Ur de belangrijkste en meest welvarende Sumerische stadstaat met een koninklijke elite
van wie de rijke graven getuigen van een grote artistieke ontwikkeling.

Sumerische steden in het zuiden van Mesopotamië

Op het hoogtepunt van de vroege beschaving in Mesopotamië voltrok zich een parallelle
ontwikkeling in het Indusdal van Noord-India/Pakistan. In de Indusdelta ontstond in min
of meer dezelfde omstandigheden en in dezelfde tijd een ontwikkelde stadscultuur met
Harappa en Mohendjodaro als meest bekende steden. Ook hier blijkt een sterk
centralistische politieke en bestuurlijke structuur te zijn ontstaan. De steden waren zeer
efficiënt aangelegd met straten op basis van het schaakbordpatroon. Huizen en
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graanopslagplaatsen waren gebouwd van lemen bakstenen. In Mohendjodaro hebben zo’n
40.000 mensen gewoond. Steden werden ommuurd.
In het Indusdal zijn ca. 400.000 zegels gevonden met pictogrammen of wellicht
phonetische symbolen. Opmerkelijk daarbij is dat een aantal van de zegels afkomstig was
uit Mesopotamië, gelet op de afbeeldingen. Uit dit alles blijkt dat handel in deze regio
ook een hoofdactiviteit zal zijn geweest, met commerciële contacten met Mesopotamië
via een verkeersnetwerk over zee.

Indusdal cultuur

Naast de culturele wisselwerking met Mesopotamië kende de beschaving van het Indusdal
ook handelsrelaties met Afghanistan, kustplaatsen in Perzië, mogelijk zelfs met Kreta en
Egypte. Ook bestonden er handelscontacten met het Arabisch schiereiland, getuige
vondsten in Oman. Inmiddels zijn honderden plaatsen van bewoning van deze
zogenaaamde Harappa-cultuur ontdekt in het Indusdal. Deze spectaculaire
ontwikkelingen zouden hun schaduw vooruitwerpen naar andere regio’s in Azië en het
zuidoosten van Europa.
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Axis age: de spilperiode van het eerste millennium v. Chr.
Scythen in Eurazië
In de Ijzertijd in het eerste millennium v. Chr. ontwikkelde zich naast de beroemde
culturen in Eurazië, zoals de Griekse, Perzische, Assyrische of Chinese, ook de
nomadisch Scythische, een mobiele herderseconomie die zich uitstrekte in de
steppecorridor van Centraal-Azië tot op de Hongaarse vlakten. De term ‘Scythen’ is een
collectieve naam voor een aantal migrerende stammen met een vergelijkbare levensstijl,
cultuur, economie en geloof. De naam werd gebruikt door de Grieken die hen als eersten
ontmoetten in Anatolië en aan de noordkust van de Zwarte Zee waar zij kolonies hadden.
Een kenmerk dat de Scythische stammen gemeen hadden, was dat zij alle Iraanse
dialecten spraken. Ook kenden zij gemeenschappelijke decoratieve kunstvormen, de zog.
‘Scythische Dierenstijl’, een beeldsysteem dat diverse ideeën uitdrukte in verband met
religie, mythe en esthetiek.
In het oostelijke deel van de Scythische wereld werd in Chinese kronieken de naam
Xirong gebruikt, of Dingling of Yuezhi. In Centraal-Azië huisden de Arimaspi, Isedones
en Massagetae, door de Grieken alle verwant aan de Scythen beschouwd. De buren van
de Massagetae waren de Sakā, goed bekend bij de Perzen die diverse oorlogen met hen
voerden. De bewoners van het westen en zuiden van Siberië en de Altai bergen waren
nauw verwant aan de Scythen. Klassieke auteurs als Herodotus beschreven het westelijk
deel van de Scythische wereld, aan de Zwarte Zee en de Kaukasus. Genoemd worden hier
o.a. de stammen van de Sarmaten, Neuri, Androphagen, Budini, Massageten en Isedones.

Scythische gouden vis, Witaszkowo, 5e eeuw v. Chr.

Het staat vast dat de Scythen tijdens de zevende eeuw v. Chr. het Nabij Oosten
binnenvielen en met de grote staten uit die tijd vochten: Assyrië, Urartu, Meden,
Babylonië, Egypte en Lydië. Deze interventies worden aangetoond door een aantal
kostbare voorwerpen uit het Nabije Oosten die in Scythische graven zijn aangetroffen.
Het lijkt erop dat hierna de Scythen vreedzaam woonden in het gebied tussen Kaukasus
en Donau en goede buren werden met de Griekse kolonisten aan de noordkant van de
Zwarte Zee. Er ontstonden zelfs handelscontacten met de Grieken, maar ook met de
Perzen en de Chinezen. Na de Perzische expeditie onder Darius in 513 v. Chr. drongen
Scythen steeds meer Centraal-Europa binnen. Ten tijde van Philippus II waren er
herhaaldelijke schermutselingen tussen Macedoniërs en Scythen. De Scythen waren
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bereid zich geheel te richten naar de wensen van Alexander de Grote, maar daar kwam
weinig van terecht door zijn vroegtijdige dood. Sindsdien werd de rol van de Scythen
geleidelijkaan minder.

Persepolis, apadana, Scythische delegatie

De Scythische cultuur had een sterk militair karakter, alleen al gelet op de speciale rol die
wapens in hun wereld speelden. Zij waren zowel functioneel als symbolisch bij het
uivoeren van bijzondere plechtigheden. Het belangrijkste wapen was pijl en boog. De
Scythen bleken, evenals de Sarmaten, Hunnen, Turken en Mongolen in later tijd,
gevaarlijke tegenstanders, mogelijk gemaakt door hun bijzondere wapens en de
wendbaarheid als ruiters te paard.
De richting van nomadische campagnes was altijd naar het westen gericht, ook die van
de Scythen. De enige manier van migratie vanuit Centraal-Azië was naar het westen: in
het oosten en noorden liggen ongeschikte regio’s om te migreren, naar het zuiden gold de
macht van de Chinese staat. Archeologische vondsten maken duidelijk dat de Scythen
met behulp van hun mobiliteit in staat waren hun sedentaire en vaak etnisch verschillende
buren te knechten en hun culturele verworvenheden te assimileren. Bovendien wisten zij
hun eigen cultuur en die van de door hen overwonnen volkeren door te geven. De
Euraziatische steppe diende dus in het laatste millenium v. Chr als een belangrijke regio
voor het doorgeven van innovaties die tot in de verste uithoeken van de Oude Wereld
doordrongen.
De interactie tussen nomadische en sedentaire maatschappijen is een belangrijk kenmerk
van de geschiedenis van de mensheid. Nomaden namen bepaalde kenmerken van
sedentaire culturen over en waren door hun mobiliteit in staat om deze ver weg van hun
plaats van oorsprong over te brengen. Dat geldt zeker voor de Scythen. De constatering
van Herodotus dat de Scythen vanuit Azië naar Oost-Europa kwamen, wordt bevestigd
door allerlei Scythische artefacten, zoals antropomorfe beeldjes, ketels, ronde spiegels,
paardentuig, e.d., die parallellen hebben in Centraal-Azië en China. Anderzijds blijkt dat
sommige kostbare voorwerpen in Scythische graven waarschijnlijk door vaklui uit het
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Midden-Oosten gemaakt zijn voor Scythische opdrachtgevers. Mooie voorbeelden laten
in de decoratie een verweving zien van Scythische vormentaal en elementen die van
oorsprong thuishoren in bijvoorbeeld Luristan (Perzië) of Urartu. Contacten tussen de
Scythen en de Grieken ontstonden tijdens de zevende eeuw v. Chr. Griekse import,
verkregen door handel of buit, stroomde in grote omvang de Scythische wereld binnen.
In de loop van de tijd beïnvloedde de vreemde cultuur die van de Scythen dermate dat de
Scythische koning Scyles ‘op geen enkele wijze tevreden was met de Scythische leefwijze,
en veel meer geneigd naar Griekse ideeën’.
Griekse vaklui voorzagen in de vijfde en vierde eeuw v. Chr. de Scythische koningen en
adel van luxe voorwerpen. Soms namen de Griekse edelsmeden de ‘Scythische
Dierenstijl’ over of beeldden taferelen uit de Scythische mythologie uit. Nieuw was de
introductie van menselijke figuren. De meeste antropomorfe voorstellingen waren
gebaseerd op Scythische thema’s.

Kul’Oba, gouden vaas met Scythische mannen, tweede helft 4 de eeuw v. Chr.

Onder invloed van de Hellenistische staten sinds de dood van Alexander de Grote, nam
zelfs de meest oostelijk gelegen Scythische cultuur, die van Pazyryk, ook antropomorfe
voorstellingen over in de vierde en derde eeuw v. Chr. Degelijke voorstellingen reisden
zelfs tot het zuiden van Siberië, terwijl Grieks geïnspireerde sfinxen, centauren en
gevleugelde paarden tot in China verschenen. In het gebied van de meest oostelijke
Scythen zijn lederen stukken gevonden met Chinese lakdecoratie.
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Axis age: de spilperiode van het eerste millennium v. Chr.
Een parallelle opkomst: Griekenland, Perzië, India en China
In zijn boek Vom Ursprung und Ziel der Geschichte bracht de Duitse filosoof Karl Jaspers
de inmiddels veel omarmde visie dat de periode van de achtste tot de derde eeuw v. Chr.
een ‘spilperiode’was in de geschiedenis van de oudheid in Eurazië. In deze tijd ontstonden
nieuwe revolutionaire denkwijzen in Perzië, India, China en de Griekse wereld op het
gebied van religie en filosofie. De ontwikkeling liep verrassend parallel zonder een
aanwijsbaar direct cultureel contact tussen alle van de betreffende Euraziatische culturen.
Een aantal sleutelpersonen in het denken kwam in deze tijd op en zou een diepe invloed
uitoefenen op latere filosofieën en religies. In alle betreffende culturen ontstonden nieuwe
denkwijzen op een kritisch moment: aan het begin van de vijfde eeuw v. Chr. stortte het
feodale systeem in China in, rond dezelfde tijd ontstond in India een grote weerstand
tegen de almacht van de kaste van brahmanen, bevrijdden de Perzen zich van de Medische
overmacht en werd de Griekse beschaving ‘gepakt’ door de hang naar vrijheid.

In 490 stortte het feodale systeem in China in. In de daaropvolgende periode verschenen
de grote Chinese filosofen: Lao Tse en Zhuang Tse, en Confucius. Men kende nog een
belangrijke verering van de voorouders, maar de hoogste god van Chou was Tian, de
hemel. Tian was een externe god die het mandaat tot regeren aan de Chou-vorsten had
gegeven. Confucius leefde in de periode van de ‘overgang van magische religiositeit naar
rationaliteit’. Hij trok van het ene achterdochtige rijk naar het andere om de situatie te
verbeteren. Hij leerde hoe een adellijk persoon de waardigheid kon verkrijgen om het
mandaat van de hemel te bemachtigen. Hij stelde een ideaal van deugden op, zoals respect
voor de voorouders, maar ook zedelijke eisen zodat het goed zou gaan met iedereen en
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vrede zou heersen. Hij streefde naar het heersen van de meest capabele, zoals bij de
koningen in het verleden. De geschiktste was voor hem het moreel meest hoogstaande. In
de tijd van Confucius ontstonden alle scholen van Chinese filosofie.
In de periode van de samenstelling van de upanishads (verhandelingen over rituelen en
de waarneming van de kosmos) in de natuurfilosofie van het hindoeïsme veranderden
religie en maatschappij in India tussen 800 en 600 v. Chr. in hoog tempo. De oude ordes
(kastes) stemden niet meer overeen met de werkelijkheid, veroorzaakt door de enorme
groei van steden en een koopmansklasse. Sekten verzetten zich tegen de autoriteit van de
brahmaanse priesters en hun alleenrecht op religie. De upanishads laten deze
transformatie het beste zien van alle teksten. In plaats van uiterlijke goden aan te roepen,
zoeken de upanishads naar een innerlijke god. Brahmanen gingen over tot verzaking en
zelfverloochening met als doel ‘bevrijding’uit de materiële wereld en de eindeloze
kringloop van leven en dood. Als asceet zochten zij verlossing door pijn en ontkenning.
Siddharta Gautama, Boeddha, vond echter dat de geest volledig moest worden beheerst,
niet het lichaam. Hij vond door zijn verlichting de manier om het lijden uit te bannen, de
‘Middenweg’ tussen ascese en materialisme. De verspreiding van deze leer werd sterk
bevorderd en toegankelijk gemaakt met het mahayana door koning Asjoka in de 3de eeuw
v. Chr. Met hem werd het een wereldgodsdienst.

Confucius

Boeddha

Aristoteles en Plato

Het Perzische Zoroastrisme is één van de eerste monotheïstische religies. De
overheersende opvatting is dat de profeet van de religie, Zarathustra, leefde in de tijd van
Cyrus de Grote rond 600 v. Chr. Hij introduceerde de uitdagende blik op de wereld als
een strijd tussen goed en kwaad (Ahuramazda-Ariman). Sommigen zijn van mening dat
deze leer van grote invloed was op de Abramitische religie met opvattingen als Godduivel en hemel-hel. In Palestina kwamen de profeten op, als Elijah, Jesaja en Jeremia.
Tussen ca. 700 en de vijfde eeuw v. Chr. ontstond het zogenaamde Griekse wonder. Met
de Homerische epen van rond 700 v. Chr. en de natuurfilosofen, zoals Sokrates,
Aristoteles en Plato, van de zesde tot de vierde eeuw v. Chr., werden de principes van het
huidige Europese wereldbeeld gevormd. Het idee van de menselijke vrijheid, de
historische ontdekking dat de mens een zelfstandig wezen is dat kan handelen zonder
krachten buiten hemzelf, is echter de belangrijkste prestatie van het Griekse denken. In
het antieke Athene ontstond een voorstelling van vrijheid die nergens anders in de wereld
bestond. Met de mens als middelpunt van denken en handelen was in de klassiek Griekse
cultuur de prestatiemaatschappij geboren. Dat betekent niet dat de conclusie van Jaspers,
dat Griekse ‘vrijheid’ zich verhoudt tot Aziatisch despotisme, gestand blijft. Voor alle
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nieuwe religies en zienswijzen in Eurazië geldt dat zij een nieuwe en fundamentele
periode inluiden van de menselijke beschaving. Simultaan maar onafhankelijk werden in
China, India, Voor-Azië en Europa de geestelijke fundamenten van de mensheid
geslagen. Het waren individuele denkers die de nieuwe visies ontwikkelden en een
nieuwe elite van religieuze en filosofische leiders deed ontstaan. Alle nieuwe denkwijzen
zorgden voor een traditie van rondtrekkende geleerden die van stad naar stad trokken om
de denkbeelden te verbreiden. De kolonisaties van de Grieken in de achtste en zevende
eeuw v. Chr. hadden het mogelijk gemaakt dat de culturele vernieuwingen en successen
zich over een groot deel van Europa konden verspreiden. Handelsactiviteiten en politieke
ontwikkelingen zouden later hun werk doen in Azië. Handel was de belangrijkste oorzaak
van de verspreiding van het boeddhisme, tot ver in China, maar ook in Centraal-Azië. Het
Zoroastrisme groeide in omvang mee met de expansie van het Perzische rijk gedurende
vele eeuwen. De Chinezen leerden de weg naar het westen kennen door hun
handelsactiviteiten. De ‘axis age’ zou leiden tot een grote dynamiek in de diverse regio’s
van Eurazië, maar ook door politieke en economische ontwikkelingen tot grote
interactiviteit leiden.

Naqs-e rajab, Kartar, zoroastrische hogepriester
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Axis age: opkomst van het Perzisch rijk
In de zevende eeuw v. Chr. strekte zich het Medische rijk uit van Mesopotamië tot
Afghanistan. Het vormde een goed georganiseerde staat en versloeg in 612 v. Chr de
Assyriërs bij Ninivé. Ecbatane, het huidige Hamadan, was de hoofdstad.
Cyrus de Grote organiseerde een opstand tegen de Meden en stichtte in 559 v. Chr. de
dynastie van Achaemeniden. In 547 v. Chr. werd koning Croesus van Lydië verslagen.
Vervolgens vielen steden in Carië, Lycië en Ionië. Tolerantie en integratie kemerkten zijn
bestuur. Zelfs de Grieken noemde hem een modelvorst. Hun succes had veel te danken
aan hun openheid, als wij Herodotus mogen geloven: ‘De Perzen zijn sterk geneigd om
vreemde gebruiken over te nemen. Zij waren bereid om hun eigen kledingstijl op te geven
als zij concludeerden dat die van overwonnen tegenstanders superieur was….’. Het
overnemen van nieuwe ideeën en gebruiken stelde de Perzen in staat om een bestuurlijk
apparaat op te bouwen dat een soepel verloop van het bewind met zoveel verschillende
volkeren mogelijk maakte. Een netwerk van wegen verbond de kust van Klein-Azië met
de hoofdsteden in Mesopotomië en Fars. Handel bloeide volop. De nomadische stammen
in het noorden vormden echter constant problemen. Bij een militaire operatie werd Cyrus
de Grote door de Scythen om het leven gebracht.

Achaemenidisch-Perzisch rijk met de diverse volkeren

De zoon van Cyrus, Cambyses II, veroverde in 525 Egypte en werd tot farao gekroond.
Zijn opvolger Darius I kreeg te maken met een opstand van Griekse steden. Uiteindelijk
leed hij een nederlaag bij Marathon in 490 v. Chr., maar zijn rijk strekte zich inmiddels
uit van Thracië in Bulgarije tot aan de Indus. Na zeventig jaar was er een groter en beter
rijk georganiseerd dan de wereld ooit gekend heeft, van de kusten van de Aegeïsche Zee
tot de Himalaya. Xerxes I zou de grens van de verovering naar het westen ervaren: zijn
vloot werd in 480 v. Chr. door de Grieken bij Salamis verslagen, zijn landmacht bij
Plataeae.
De meest zichtbare culturele wisselwerking tussen het Perzische rijk en de Europese
Griekse cultuur zijn de vormen in de bouwkunst en beeldhouwkunst bij de Perzen. Tussen
het vele plompe muurwerk van paleizen als dat van Persepolis staan ook elegante Griekse
zuilen met verfijnde cannelures die wijzen op sterke Griekse invloed. Daarnaast ziet men
bij veel gebeeldhouwde figuren in monumentale reliëfs de invloed van de Griekse
zienswijze van de levensechte, plastische uitbeelding van het menselijk lichaam.
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De droom van Alexander de Grote: een wereldrijk in Eurazië
Toen Alexander de Grote de troon van zijn vermoorde vader in 336 v. Chr. overnam, was
het duidelijk in welke richting de jonge generaal moest gaan op zoek naar roem: Perzië.
Voor Alexander, zoals voor alle oude Grieken, kwamen cultuur, ideeën en mogelijkheden
uit het oosten, evenals bedreigingen. Met zijn veroveringen in Azië in een tienjarige
operatie zouden Europa en Azië voor het eerst langdurig met elkaar in contact zijn. Hij
wist de macht van de Achaemeniden te breken en Darius III te doden. Op het moment
van zijn dood in 323 v. Chr. heerste hij over het gebied tussen Griekenland en India en de
vele steden die hij gesticht had werden centra van Griekse cultuur. Hij nam zo’n 40.000
manschappen mee en de soldaten die in de nieuwe steden achterbleven, trouwden met de
autochtone vrouwen. Griekse ideeën drongen in de wereld van Azië binnen, religie, taal,
politiek, artistieke vormentaal.

Alexander de Grote

Het leger van Alexander de Grote nam de Griekse cultuur met zich mee naar het het
oosten. De vroege dood van Alexander in 323 v. Chr. belette het ontstaan van een
wereldrijk, maar wél werd de wereld voor de Griekse cultuur in het nieuwe rijk van de
Seleuciden geopend. Nog lang zou in vele landen in Azië en Oost-Europa Grieks de
dominante taal en schriftvorm blijven. Het hellenisme veranderde het raamwerk van de
Griekse beschaving, maar niet de ziel. Alexander en zijn ‘opvolgers’ stichtten veel grote
nieuwe steden, met residenties als centra van hofcultuur. De voor-Aziatische culturen
hadden al sinds tijden een heerserscultuur die nú op de hellenistische overging. De
Griekse culturele genen bleven echter bestaan, maar nu in een multiculturele
samenleving. Griekenland was daarvan niet meer het centrum, maar de Griekse cultuur
was wél de dominante in een nieuwe wereld geworden. De hellenistische invloed strekte
zich uit van de handel, literatuur, wetenschap, filosofie, tot architectuur en kunst. Dit alles
had zijn doorwerking tot in de Romeinse tijd, de late oudheid en Byzantium. Zó heeft het
hellenisme ook een grote betekenis gehad voor de westerse beschaving. Het hellenisme
was de overheersende cultuur van de besturende elite van het Romeinse rijk. Kennis van
de Griekse beschaving had naast de kennis van het Grieks een doorslaggevende betekenis
voor carrière. Zo werd de periode van het hellenisme als het ware de moderne tijd van de
klassieke oudheid.
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Eén van de gebieden die door Alexander de Grote werd veroverd, was het Indische rijk
Maghada in het noordoosten van India. De listige strateeg Chandragupta Maurya maakte
van de politieke chaos na de dood van Alexander de Grote gebruik en vestigde zijn macht
in het noordoosten van India. Hij verdreef de laatste resten van de militaire macht van de
Grieken en regeerde over het gebied van de Ganges tot in de bergen van de Hindu Kush.
Zijn goede relaties met Seleukos werden bevestigd door het huwelijk van de Mauryaheerser en een dochter van Seleukos, als ook door het zenden van gezanten.
De beroemdste vorst van deze dynastie is Asjoka die van ca. 269 tot 232 v. Chr. regeerde.
Na de bloedige aanval op de streek Kalinga bekeerde hij zich tot het boeddhisme en
verkondigde het begrip dharma, sociale verantwoordelijkheid om menselijke waardigheid
in stand te houden en harmonie tussen maatschappij en religie te bereiken. Hij liet zijn
voorschriften over sociale waarden en gedrag overal in zijn rijk in rotsen en zuilen
beitelen. Sommige edicten werden ook in het Grieks geschreven. Hij financierde de reizen
van boeddhistische missionarissen naar buurlanden en gebruikte het geloof om de
politieke macht in het grote rijk te legitimeren. Ashoka liet veel boeddhistische kloosters
en stupa’s bouwen. De mooiste voorbeelden van Maurya-kunst zijn de zuilen met fraaie
kapitelen, zoals in Sarnath. Invloed van de Perzische en Griekse vormen in de
beeldhouwkunst zijn overheersend.

Kushan rijk

Al sinds de vierde eeuw v. Chr. waren de Xiongnu volkeren, de machtigste van de Hu
stammen, een serieuze bedreiging voor de noordgrens van China. Dit leidde weliswaar
tot de bouw van de Chinese muur, met name in de tijd van de eerste keizer Qin, maar zij
wisten hun macht uit te breiden tot in Centraal-Azië. Zij verdreven de Yueshi zelfs naar
het westen, waar zij in Pakistan-Afghanistan het Indische Kushan rijk stichtten. De
initiatieven van keizer Wudi (140-87 v. Chr.) in de vroege Han periode om de Xiongnu
militair te verslaan, leidden ook tot commerciële handelsactiviteiten als een instrument
van buitenlandse politiek. Hij veroverde het enorme gebied Xinjiang in het westen en
vanwege de gemakkelijker contacten met landen in het westen ontstond de Zijderoute.
Inmiddels hadden de Parthen de plaats van de Achaemeniden als Perzisch rijk ingenomen.
Het rijk strekte zich uit van de Euphraat tot in Herat in Afghanistan, Ctesiphon aan de
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Tigris werd de hoofdstad. Langs de Zijderoute van Egypte en Italië tot in China konden
de Parthen hun gezag doen gelden als bemiddelaars. Zij hadden goede contacten met de
Chinese Han-dynastie, maar leefden continu in conflict met de Romeinen. De Parthen
waren steeds in contact met de Seleuciden en Romeinen aan de ene kant, en oosterse
volkeren, zoals de Scythen en de Chinezen, aan de andere kant. Deze invloeden ziet men
in de Parthische kunst terug.
Met de komst van Yuezhi in Afghanistan-Pakistan kwam een einde aan de Parthische
overheersing daar. Zij verenigden zich met andere Mongoolse stammen tot de Kushans
en maakten Kabul tot hoofdstad. Zij leerden Grieks en assimileerden zich met de
bestaande culturen van Gandhara, Bactrië en buurgebieden. Hun Indische rijk bestond
van de eerste eeuw v. Chr. tot de derde eeuw na Chr, hun belangrijkste vorst was koning
Kanishka in de tweede eeuw na Chr. In deze periode onderging het boeddhisme een
verandering waarbij de eenvoudiger monastieke vorm van het Hinayana wijzigde in een
breder en meer humanistisch geloof volgens het Mayahana. Als gevolg daarvan, en
misschien ook door een gevoelde bedreiging van de sterk verbreide Griekse godenwereld,
ontstond in het boeddhisme voor het eerst een beeldende kunst. Nog sterker, de
boeddhistische figuren in voorstellingen waren regelrecht ontleend aan de GrieksRomeinse. Dat gold ook voor de literatuur. Homerus, Sophocles en Euripides moeten
bekend geweest zijn. Door sommigen wordt gestipuleerd dat de Ramayana het nodige
verschuldigd is aan de Ilias en Odyssee, met de ontvoering van Sita door Ravana als een
directe echo aan het soortgelijke verhaal van Helena en Paris van Troje. Volgens
sommigen is vice versa de Aeneis beïnvloed door de Mahabharata. Uitzonderlijke
grafvondsten in Tilya Tepe in Noord-Afghanistan blijken in hoge mate Grieks-Romeins
beïnvloed te zijn. In deze tijd bereikte de Romeinse handel met Azië bijna haar
hoogtepunt. Omdat de relaties tussen Parthen en Romeinen vijandelijker werden, was
handel via de Levant steeds moeilijker en werden de bergpassen van India de hoofdroutes
voor de karavanen naar de zee. Gandhara’s ligging aan de handelsroutes maakt duidelijk
dat de beeldende kunst ontstond met behulp van buitenlandse vaklui, met name uit de
Hellenistische wereld uit het westen. De invloed van provinciale Hellenistisch-Romeinse
beeldhouwkunst op de ontwikkelingen in Gandhara is enorm. Opvallend is de haardracht
in reliëfs van Gandhara die veel lijkt op die van grafreliëfs in Palmyra. Zelfs in de
bouwkunst van stupa’s herkent men veel invloed uit het klassieke westen.

Ghandara, Kushan, 2e eeuw na Chr, Trojaanse paard

De Romeinse keizertijd was een periode van ongekende bloei en expansie. Voor het eerst
viel West-Europa in deze invloedssfeer, met als gevolg romanisering en dus ook ten dele
hellenisering. Veel kenmerken van hellenistische heersers ziet men bij de Romeinse
keizers terug. De uitgesproken belangstelling voor de Griekse cultuur is zelfs een
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handelsmerk van diverse keizers geweest. Het Griekse pantheon werd uitgangspunt van
het Romeinse pantheon. Rationaliteit, organisatie en politieke en economische expansie
maakten het Romeinse rijk tot een wereldrijk. Daarbij waren de verovering van Egypte
en de infiltratie in Azië de hoofdfacoren van het politieke en economische succes. Cicero
schreef dat Azië ongelofelijk rijk was, de exporten waren kolossaal. Augustus deed alle
moeite om te begrijpen wat voorbij de nieuwe grenzen in Azië lag. Expedities werden
o.a. ondernomen naar Yemen, de oevers van de Perzische Golf werden in kaart gebracht
met het oog op handelsactiviteiten, landroutes tot diep in Centraal-Azië werden
onderzocht. Kort na de verovering van Egypte voeren 120 Romeinse schepen jaarlijks
naar India. Nieuwe welvaart bracht de Romeinen in contact met nieuwe werelden en
nieuwe smaken. Voor conservatieve geesten was de beschikbaarheid van Chinese zijde
echter een doorn in oog. Seneca was ontzet door de populariteit ervan, met name bij
vrouwen die in zijn ogen zich daarmee weinig decent voordeden. Sommigen waren van
mening dat zijde voor mannen verboden moest worden, en zorgden voor een passende
wetgeving. Volgens Plinius de Oudere werd elk jaar voor maar liefst 100 miljoen
sestertiën uit Azië aan luxegoederen geïmporteerd, ofwel 10 procent van het jaarlijkse
budget van het Romeinse keizerrijk. Dit alles droeg bij tot een versterking van lokale
economieën langs de handelsroutes. Zo werden nederzettingen steden, breidden de
netwerken van communicatie en handel zich uit, en kon een stad als Palmyra uitgroeien
tot een schitterende commerciële metropool, ‘het Venetië van de woestijnen’.

Kushan ring Septimius Severus
en Julia Domna

Pompeï, maenade in kleding
van Chinese zijde

Pompeï, Laksmi
uit India

Net zoals de Chinezen weinig directe handel hadden met de Romeinen, zo was de kennis
van de Romeinen van China ook beperkt. Rome was in eerste instantie geïnteresseerd in
Perzië. Keizer Trajanus wist in 113 het Perzische rijk te veroveren en liet zelfs munten
slaan met het opschrift ‘PERSIA CAPTA’. Zijn pogingen om tot de Indus en de poort
naar China te geraken mislukten door problemen in Mesopotamië en zijn overlijden.
Vanaf 224 regeerde een nieuwe dynastie over het groot Perzisch rijk, de Sassaniden. Dit
rijk was veel beter georganiseerd dan dat van de Parthen en maakte de relatie met Rome
in de derde eeuw na Chr. zeer problematisch. Diverse keizers werden door de Sassaniden
verslagen en vernederd, zoals te zien op de monumentale reliëfs in o.a. Naqsth-e Rostam
of Bishapur. De Sassaniden maakten het Zoroastrisme tot staatsgodsdienst. Rome zou in
een provinciale stad veranderen ten faveure van een nieuwe stad op de draaias van
Eurazië: Constantinopel.
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De handel tussen China en de wereld in het westen ontwikkelde zich langzaam. De
onderhandelingen over de routes voorbij de Chinese grenspost, de Jade Poort, waren
lastig, men moest zeker zijn van het gebruik van oases in de Taklamakan woestijn en de
passen door het Tiashan gebergte over te kunnen gaan. Temperaturen waren extreem, zeer
uiteenlopend en uitputtend. De Bactrische kameel uit Afghanistan werd dan ook favoriet
bij de Chinezen als lastdier. De moeilijke omstandigheden van transport werden de reden
van hoge prijzen. Chinese zijde werd favoriet. In de Han dynastie was het in gebruik als
als betaalmiddel, bijvoorbeeld voor de troepen. Zijde was het meest betrouwbare
betaalmiddel en werd daarom een internationaal betaalmiddel, maar was ook een luxe
handelsproduct.
Romeinse handelaren betaalden ook niet enkel in muntgeld. Zij handelden bijvoorbeeld
ook in glas, zilver en goud, kostbaar aardewerk of bronzen voorwerpen in ruil voor textiel,
kruiden of kleurstoffen. De Romeinse economie was in de keizertijd zo sterk dat
intensieve handel in Azië ook de ontwerpen van munten in Azië bepaalde. Zijde uit China
werd gedragen door de elite in Carthago of andere grote steden in het Middellandse
Zeegebied, aardewerk uit Zuid-Frankrijk vond zijn weg naar de Perzische Golf en verder.
Kruiden uit India werden gebruikt in keukens in Xinjiang of Rome. Gebouwen in
Afghanistan droegen Griekse inscripties, vurige paarden uit Centraal-Azië werden in
China bereden. Maar met goederen werden ook ideeëen tussen Azië en Europa vervoerd.
Nadat ideeën uit de Griekse wereld ná de tijd van Alexander de Grote in Azië waren
terecht gekomen, volgden Aziatische ideeën hun weg naar het westen. Sinds de derde
eeuw v. Chr. vond het boeddhisme zijn weg vanuit India naar allerlei streken in Azië, in
oostelijke richting maar ook tot in Syrië en wellicht verder. De secte van de zog.
Therapeutai bloeide eeuwenlang in Alexandrië, een religie met onmiskenbare
gelijkenissen met het boeddhisme.

Verspreiding van boeddhisme en christendom
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Politiek en handel: religies op drift
De belangstelling, en zeker ook nieuwsgierigheid, voor religies was op de handelsroutes
groot. Handel ging hand in hand met het tonen van culturele suprematie en het ware
goddelijke. Heersers in de regio kozen dan ook voor een juiste geestelijke infrastructuur
zodat zij hun politieke positie konden verbinden aan religieuze autoriteit. Sommige
heersers introduceerden daarom zelfs nieuwe religieuze praktijken, zoals de Kushans in
Noord-India dat met het boeddhisme deden. Daarmee verspreidde zich het boeddhisme
in de 1e eeuw na Chr. tot in Centraal-Azië. De Kushan vorsten maakten het boeddhisme
ook meer zichtbaar door de bouw van tempels en stupa’s, de bevordering van pelgrimages
en het schenken van donaties. Zo werd boeddhisme verweven met het dagelijks leven en
de handel. Handelaren bleken de beste verspreiders van de nieuwe geloofsleer. Naarmate
meer Sogdiërs in Centraal-Azië boeddhist werden, des te meer heiligdommen en stupa’s
langs de handelsroutes verrezen, tot in Kabul of Pakistan. Aan het begin van de vierde
eeuw na Chr. waren er overal boeddhistische heiligdommen en kloosters in Xinjiang,
zoals in Kyzyl, Kucha of Turpan. In de tweede helft van de vijfde eeuw was boeddhisme
zeer verspreid geworden in China, verwikkeld in een strijd met het traditionele
confucionisme. Dit dankzij de politiek van een nieuwe keizerdynastie, de Noordelijke
Wei.
Maar het boeddhisme vond ook zijn weg naar het westen, van Turkmenistan tot de
Perzische Golf. Eveneens gold dat voor religies uit Klein- en Vóór-Azië, die hun weg
vonden naar Europa. Nog altijd treft men op tal van plaatsen in West-Europa
heiligdommen van de Perzische god Mithras aan, wellicht daar terechtgekomen door
Romeinse soldaten. De zonnecultus uit Homs, Emesa, in Syrië kreeg een tempel in Rome
in de derde eeuw. De Egyptische godin Isis raakte zeer bekend in Europa, de joodse religie
vond er een goede bodem. Het Grieks-Romeins pantheon van goden was inmiddels ook
bekend tot in de verre uithoeken van West-Europa.

Sassanisch rijk

De Perzische dynastie van de Sassaniden, sinds 224 na Chr., beschouwde zich echter als
de ware opvolgers van de Achaemeniden en maakten het Zoroastrisme tot
staatsgodsdienst. De Parthen waren daarvóór altijd in contact geweest met Seleuciden en
Romeinen in het westen, en Aziatische volkeren als de Scythen en Chinezen in het oosten.
De Sassaniden verbonden zich echter vooral met hun eigen roemruchte geschiedenis,
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hetgeen een moreel kader bezorgde voor militaire en economische expansie. Sinds koning
Ardashir I en Shapur I groeide het Perzische rijk enorm tot diep in Centraal-Azië.
Daarmee verspreidde zich het Zoroastrisme ook naar het oosten. Boeddhisten, joden en
christenen werden vervolgd, en zo mogelijk weggejaagd of verbannen.
Het christendom is lange tijd geassocieerd geweest met de Middellandse Zee gebieden en
Europa. In feite is echter elk aspect van het vroege christendom Aziatisch. Het
oorspronkelijke geografische centrum was Jeruzalem, de oorspronkelijke taal Aramees,
de theologische erfenis die van het judaïsme. De verspreiding van het vroege christendom
was veel spectaculairder in oostelijke dan in westelijke richting. Naarmate het Romeinse
keizerrijk in de tijd vorderde, werd de weerstand tegen het monotheistische christendom
groter met weerzinwekkende vervolgingen als uitkomst. Het christendom verspreidde
zich in eerste instantie via de joodse gemeenschappen die sinds de Babylonische
ballingschap in Mespotamië hadden geleefd. Handelaren waren hierbij belangrijk voor
de verspreiding. In de derde eeuw waren er christengemeenschappen rond de Perzische
Golf en tot in Afghanistan. De verspreiding zal bevorderd zijn door de grootscheepse
deportaties van christenen uit Perzië door Shapur I. In de Kaukasus stond de Armeense
koning Trad III aan de basis van de introductie van het christendom, als staatsgodsdienst.
In Europa zou keizer Constantijn de definitieve vestiging van het christendom voor zijn
rekening nemen, deels door zijn grote support voor de oriëntaalse cultus van Sol Invictus,
maar wellicht meer door de ingewikkelde politieke constellatie in zijn tijd. De steun van
een onvermijdelijk groter wordende religieuze groep in zijn rijk, de christenen, leek
onontbeerlijk om politiek te overleven. Tot de bijzondere gevolgen van de steun aan het
christendom en de daardoor snelle groei van dit geloof was ongetwijfeld de afschaffing
van de bloedige spelen in de amfitheaters en daarmee de walgelijke executies van
misdadigers en andersgelovigen zoals de christenen. Dwangarbeid kwam in de plaats.

Goddeliike triade in Romeins
kostuum, Dura-Europos

militair

Christelijke

Nestorianen,

Xinjiang

In de periode van de vierde tot de zevende eeuw kwam een ongekend pelgrimswezen
vanuit Europa naar het Midden-Oosten op gang. Naast het bezoek aan de Heilige Plaatsen
nam de verering van lokale martelaren als Sergios en ‘heilige’ personen als Symeon
enorm toe, ook door christenen uit Europa. De terugkomers namen ideeën, vormen en
souvenirs uit deze Voor-Aziatische wereld mee terug naar Europa. Dat alles zou de
gestalte- en beeldvorming van het christendom in Europa sterk beïnvloeden.
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Volksverhuizingen uit Azië: Europa veranderd
In de vierde eeuw moest het Romeinse rijk een strijd leveren op leven en dood. De
Sassanidische Perzen wisten in Azië handelsplaatsen met een sleutelpositie in Voor-Azië
in te nemen. Toch zouden de Romeinse keizer (Constantinopel) en de Perzische heersers
na 379 een gemeenschappelijke vuist maken tegen een nieuw gevaar: de
volksverhuizingen vanuit Azië. In Europa viel het Romeinse gezag uit elkaar, in China
heerste grote hongersnood. Dit waren de ideale omstandigheden voor de steppevolkeren
–van Mongolië tot de vlakten van Centraal-Europa- om hun positie te consolideren. Ëën
stam wist een superieure rol te vervullen en de andere voor zich uit te drijven: de Hunnen
ofwel de reeds eerder vermelde Xiongnu. Wellicht lagen aan de golf van migraties van
steppevolkeren klimaatverandering en voedselproblemen ten grondslag. De impact was
voelbaar van het noorden van Afghanistan tot de Romeinse grens aan de Donau. De
Romeinen hadden niet voldoende beseft dat de steppen ook verbindingswegen waren, en
nu het te laat was dood en verwoesting binnenbrachten tot in het hart van Europa. Omdat
het Perzische rijk evenmin aan deze verwoestende invallen ontkwam, ontstond een
opmerkelijke verbintenis met het Romeinse rijk. De Perzen bouwden een lange muur door
de Kaukasus, medegefinancierd door de Romeinen vanuit Constantinopel. Voor Rome
kwam echter alles te laat: talloze nomadenstammen kwamen het West-Romeinse rijk
binnen, in 410 wist Alaric met zijn Visegotische manschappen Rome binnen te vallen.
Toen in het midden van de vijfde eeuw de Hunnen een mozaïek aan stammen voor zich
uit hadden gedreven richting West-Europa – Goten, Alanen, Vandalen, Suevi, Gepiden,
etc.- verschenen zij onder leiding van Attila zelf in Europa en brachten geweld en terreur.
West-Europa verloor de banden met het Romeinse rijk en de Romeinse cultuur:
bouwkunst verdween, een luxe en ontwikkelde maatschappij verdween, handel over grote
afstanden kwam ten einde....maar de relatie tussen het christendom in Europa en de
Sassanidische vorsten verbeterde en formaliseerde de christelijke kerk in Perzië.

Volksverhuizingen, kaart
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Intussen was het Han-keizerrijk ten einde en brak in China een lange periode aan van
interne strijd tussen elkaar bestrijdende rijken. Deze periode zou duren van de derde tot
de zesde eeuw. Tijdens de noordelijke Wei-dynastie (386-535) werd het boeddhisme in
het noorden staatsreligie. De keizer werd beschouwd als de reïncarnatie van Boeddha. De
Zijderoute raakte in deze periode in verval o.a. door grote hongersnood, de grootscheepse
internationale handel hield op te bestaan en China sloot weer de grenzen. De chaos in het
land was een goede voedingsbodem voor het boeddhisme vanwege de pleitbezorging van
de onthouding van doden en moorden. Veel monniken uit het westelijke Xinjiang trokken
naar China en het boeddhisme werd zeer populair in China. Grotten waren populair bij de
monniken, daarvan waren er meer dan voldoende langs de Zijderoutes. Sinds 355 werden
de Mogao grotten bij Dunhuang gebruikt, in dezelfde periode die van Bezeklik, Longmen,
Datong en vele andere.

Longmen, boeddhistische grotten

De volksverhuizingen ten noorden van de Zwarte Zee leidden uiteindelijk tot de
stormachtige bedreigingen van de grenzen van het Romeinse rijk aan de Rijn. Op het
einde van de vierde eeuw werden de westelijke provincies van het Romeinse rijk
overspoeld met ‘binnenvallers’. Het leidde tot de verwoesting van de provincie Gallië.
Alarac leidde zijn Vicegotische troepen door Italië en plunderde in 410 Rome. Het
Romeinse rijk viel in het westen uiteen. Uiteindelijk verschenen de Hunnen zélf in Europa
in het midden van de vijfde eeuw en veroorzaakten onder leiding van Attila pure terreur.
Zelfs in het Oostromeinse rijk werden maatregelen genomen, hoewel dit deel van het
Romeinse rijk niet was getroffen door de invallen. Theodosius II bouwde de befaamde
landmuur van Constantinopel, die goede diensten zou bewijzen.
Heftige disputen binnen de christelijke kerk in de vierde en vijfde eeuw maakten de vele
opinies over cruciale theologische thema’s met betrekking tot Christus, God en Maria
duidelijk. Bij het cruciale concilie van Chalcedon in 451 bleek de uitkomst een
fundamenteel verschil van inzicht in de theologische definitie van Christus in de Kerk in
het westen en het oosten. Gezien de algehele politieke omstandigheden in Eurazië kon
het tijdstip niet beroerder. Keizer Justinianus in Constantinopel probeerde in de zesde
eeuw de visies en partijen te verzoenen…..maar tevergeefs. De orthodoxe visie van de
Oost-Romeinse kerk kende een ongekende populariteit en groei. Het Oost-Romeinse
christendom verspreidde zich naar het oosten, tot bij de nomadische volkeren in de
steppen. In het midden van de zesde eeuw waren er aartsbisdommen diep in Azië, Basra,
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Mosul, Merv, Kashar. In Samarkand en Buchara waren christengemeenschappen. De
enorme expansie had veel te danken aan de tolerantie van de Sassanidische heersers in
het Perzische rijk. De inschatting nu is dat er in de middeleeuwen meer christenen in Azië
dan in Europa waren. In het Sassanidische rijk ging religieuze tolerantie hand in hand
met economische groei en een krachtig politiek bewind. Een uitgebreid bureaucratisch
systeem verzekerde een degelijk bestuur van de Levant tot ver in Centraal-Azië. De
handel floreerde en export vond plaats naar het oostelijk Middellands Zeegebied, India,
Centraal-Azië en China. Een groot deel van de handel naar het oosten werd verzorgd door
Sogdische (Oezbekistan) handelaren. Zij speelden een hoofdrol in de handel in zijde naar
het Middellandse Zeegebied, maar brachten ook artikelen terug als munten uit
Constantinopel of zilveren voorwerpen en kostbaar aardewerk. Omdat religies zo met
elkaar in contact kwamen, namen zij van elkaar ook zaken over, bijvoorbeeld de nimbus,
handgebaren of zelfs de onverslaanbare figuren van gevleugelde engelen. Toch bleven
confrontaties niet uit, joden tegen christenen of zoroasters in Perzië tegen christenen.

Gregorius de Grote

De eenwording van West-Europa en de rol van de kerkleiding daarin is veel verschuldigd
aan paus Gregorius de Grote (590-614). Hij breidde de macht van de bisschoppen en de
paus uit en begon met de kerstening van het Angelsaksisch Engeland. Gregorius
probeerde de volkeren die na de volksverhuizingen in West-Europa een plaats hadden
gevonden, te kerstenen en hen zo tot een eenheid te brengen. Bij de Longobardische
invallen in Italië nam hij persoonlijk de verdediging van Rome op zich en onderhandelde
over vrede. Het openbare leven kwam in pauselijke handen terecht. Hoewel zijn
onderneming aanvankelijk slechts beperkt succes had, bleek zij op langere termijn
beslissend voor de vorming van Europa. Een eeuw later werd Germanië gekerstend door
Bonifatius, die ook de Frankische kerk reorganiseerde. Pepijn de Korte werd de eerste
koning bij de wil van God. Het ‘wapen’ van eenwording van West-Europa bleek de
kloosterwereld te worden, eerst op religieus vlak, later met politieke en economische
gevolgen. Gregorius was een groot ‘fan’ van Benedictus en schreef een biografie over
hem. Dit had een grotere populariteit van de benedictijnse kloostercultuur tot gevolg.
Overal in West-Europa verrezen kloosters, centra van eruditie en educatie. Het
christendom is een godsdienst van het Boek. Het eerste middel van geestelijke en artistiek
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aard dat werd ingezet om het geloof te verbreiden, waren dan ook boeken. In eerste
instantie evangelieboeken. Boeken reisden met hun bezitter door Europa en legden soms
grote afstanden af. Tekst van de boeken kwam op de eerste plaats, maar versierde initialen
en afbeeldingen van menselijke of dierlijke figuren verhoogden de waarde van de tekst.
De volken uit het Oosten waren specialisten in het vervaardigen van sieraden. De
omgeving rond de Zwarte Zee was op dit punt bijzonder vruchtbaar. Dat ging niet
ongemerkt voorbij aan de ‘barbaren’ die er op hun tocht van oost naar west
voorbijkwamen. Kunst uit deze gebieden werd voor het eerst massaal ingevoerd van 372,
toen de Hunnen de Alanen en Oostgoten versloegen, tot 451, toen hun aanvoerder Attila
door de Vicegoten werd verslagen. Kleding-accessoires als spelden en gespen komen het
meest vaak voor. Voorstellingen en vormen, maar ook technieken als email, die afkomstig
waren van de steppevolkeren in Eurazië kwamen zo in deze boeken terecht.

Longobardische fibulae

Sacramentarium Gelasianum

In Ierland beleefde vanaf de zesde eeuw het kloosterleven een grote bloei. De adel voelde
zich van het begin af aan sterk aangetrokken tot deze manier van leven. De kunstenaars
hielden voor hun boekverluchting vast aan de Keltische traditie, waarvan de motieven
trouwens ook voortleefden in het decor van stenen kruisen en grafstenen. Zo ontstond een
syncretisme tussen de tekst van de boeken en een voornamelijk decoratieve kunst met een
grote complexiteit. De dagelijkse arbeid aan deze boeken had in de ogen van de auteurs
van kloosterregels vaak dezelfde ascetische functie als geestelijke oefeningen. In de
zevende eeuw ontstonden de meest dramatische veranderingen op de Britse eilanden en
Ierland sinds de Romeinse tijd. In de insulaire kunst vermengden invloeden van het
Middellandse Zeegebied, het continent en de Angelsaksische maatschappij zich met
Keltische vormen. Complexe kromlijnige en spiraalornamenten waren slechts een
onderdeel, samen met linten en banden uit de klassieke wereld en gestileerde mensen en
dieren uit de Angelsaksische kunst. Kersteningsactiviteiten van Ierse monniken en
tenslotte, contacten met de Angelsakische wereld en de komst van de Vikingen zorgden
voor vormfusies in de productie van manuscripten, schrijnen, processiekruisen en de
decoratie van kruisen. En het christendom werd de identificator van West-Europa.
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Eurazië van de Tang-China tot Mohammed en Karel de Grote
De korte Sui-periode legde de basis voor de bloeitijd van het herenigde Chinese rijk onder
de Tang vorsten (618-960). Zowel cultureel als economisch maakte het rijk tussen de
zevende en negende eeuw een bloeiperiode door, met een kosmopolitische wijze van
denken, vrijheid van godsdienst en een bloeiende handel. Weliswaar was confucionisme
staatsfilosofie, maar het boeddhisme raakte zeer verbreid en was ongekend populair.
Boeddhistische gemeenschappen waren vrijgesteld van belastingen en vormden een
sterke economische macht.
De grote steden van de Tang-periode, de hoofdstad Chang’an, Luoyang en Yangzhou,
werden op de tekentafel ontworpen met een rasterpatroon van straten. Chang’An was de
grootste stad in de wereld en een verbinding tussen de westerse en oosterse economie en
cultuur. De stad lag aan het oosteinde van de Zijderoute waar Chinese zijde en thee
continu werden verhandeld naar West-Azië, Centraal-Azië en het Oosten. Er woonden
veel buitenlandse handelaren, gezanten, monniken, geleerden en studenten in Shang’An.
Het boeddhisme was een zeer belangrijke godsdienst, daarnaast woonden in de stad
aanhangers van het manicheïsme, het nestorianisme en zoroasters. De houding jegens
buitenlanders was nogal dubbel. Hun handelen werd strikt geregeld. Anderzijds hielden
de Chinezen zeer van vreemde modes in muziek, kleding, voedsel en kunstvormen.
Vreemde religies werden af en toe vervolgd, maar er heerste soms ook een verrassende
tolerantie. Perzen en Sogdiërs waren de meest actieve handelaren.

Chang’An, platttegrond
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Het Sogdisch werd de lingua franca van de Zijderoute. Karavanen uit Samarkand en
Buchara brachten parfums, gemstenen, zilver, wol en katoen via de Gobi-woestijn en
Dunhuang naar China. De Sogdiërs verwierven op hun beurt zijde, en verkochten het aan
de Perzen, de Byzantijnen, de Indiërs en steppennomaden. De Chorasmiërs waren net als
de Sogdiërs van Iraanse afkomst en handelden in textiel en tapijten uit Buchara metaal uit
Sogdiana en Chorasmië. De Armeniërs woonden aan de hoofdroutes van oost en naar
west en handelden in beide richtingen.

Sogdiër op Bactrische kameel

Sogdiër in Noord-China

Sinds de tweede helft van de zesde eeuw ontstond een periode van politieke verstoring in
het Vroeg-Byzantijnse en Perzische rijk. De Avaren trokken sinds 555 vanuit CentraalAzië naar het westen. Mogelijk werden zij door Gökturken in deze richting
voortgedreven. Het was een confederatie van Turks-Euraziatische stammen. Nadat zij
met plunderingen en verwoestingen een vaste plaats hadden gevonden in met name de
Pannonische vlakte, strekte hun gebied zich uit van de Wolga tot de Oostzee.
Vijandigheden van de Turken tegen Perzië luidden ook een turbulente periode in in VoorAzië. De stabiliteit van de late Sassanidische politiek wankelde, het Vroeg-Byzantijnse
rijk kwam in het bezit van belangrijke steden in het Sassanidisch rijk en een oorlog brak
tussen beide machten uit. In 614 namen de Sassaniden Jeruzalem in en namen het Ware
Kruis als oorlogstrofee naar de Perzische hoofdstad Ktesiphon. De Byzantijnse keizer
Heraclius liet op zijn munten een kruis afbeelden: de oorlog tegen de Perzen was een
strijd ter verdediging van het christelijk geloof. In 627 zou het Byzantijns leger de Perzen
bij Ktesiphon verslaan, de trofee werd mee teruggenomen. De orthodox-christelijke leer
werd ook in Perzië doorgevoerd, het zoroastrisme had zijn beste tijd gehad.
Toen Mohammed in 610 zijn eerste onthullingen van Allah kreeg en de leer van de islam
werd verbreid op het Arabisch schiereiland, was de christelijke wereld in en rond Mekka
steeds zichtbaarder, maar had de handel en economie op het Arabisch schiereiland ook al
langer schade opgelopen door de Perzisch-Byzantijnse oorlogen. Bovendien zal de
pelgrimage naar het eeuwenoude schrijn met heidense idolen in Mekka teruggelopen zijn.
De volgelingen van de leer van Mohammed rekenden op voorspoed en welvaart,
geestelijke redding bracht welvaart. De vlucht van Mohammed in 622 naar Medina werd
het geboortejaar van de islam. Het succes was wellicht bevorderd door het feit dat het
geloof in de volkstaal werd verkondigd, en het centrale heiligdom in 628 Mekka werd.
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In de vroege periode stond de islam in een tolerante verhouding met de joden en
christenen. De ‘verovering’van het Midden-Oosten en Egypte verliep zonder veel
bloedvergieten. Het christendom bleef er naast de islam bestaan. Pas op het einde van de
zevende eeuw escaleerde de politieke confrontatie van Byzantium en de islam. Munten
met de figuur van Christus verschenen in Byzantium, munten met de kalief –of de profeet
wellicht- verschenen in de islamitische wereld.
Sinds de zevende eeuw zouden de Arabieren ook de geschiedenis van Centraal-Azië
drastisch gaan veranderen met de introductie van de islam. Binnen een eeuw na de dood
van Mohammed in 632 was Centraal-Azië geïslamiseerd. Een van de oorzaken was dat
de islam gebruik maakte van de handelskaravanen om het geloof te verbreiden. Na de
verovering van Noord-Afrika en Spanje zou het economisch kerngebied van Romeinen
en Perzen een nieuwe economische eenheid gaan vormen, van de Himalaya tot de
Atlantische Oceaan. De steden in Centraal-Azië zouden een centrale rol spelen bij de
wijziging van de politieke, religieuze en economische kaart van Eurazië. In 751 stonden
de Arabieren oog in oog met de Chinezen in Centraal-Azië en versloegen hen. Spoedig
daarna volgde in China de opstand van An Lushan, een Sogdische generaal, tegen de
Tang dynastie. De Uighuren werden de belangrijkste macht aan de oostgrens van de
islam, Baghdad werd het nieuwe centrum. De Zijderoute maakte een glansperiode door.
Steden in Centraal-Azië werden centra van wetenschap en cultuur, van wiskunde,
filosofie, natuurwetenschappen en geografie. Griekse, Perzische en Syrische teksten
werden verzameld en vertaald in het Arabisch en gebruikt voor toekomstig onderzoek.
Wetenschappelijke teksten uit India over bijvoorbeeld wiskunde en astrologie werden
vanuit het Sanskriet vertaald en vormden de basis voor revolutionaire ontwikkelingen op
het gebied van algebra en astronomie. De Perzische literatuur werd verspreid. Baghdad
werd de draaischijf van de Zijderoute. De Aziatische steppen werden de thuisbasis van
een kaleidoscoop van religies, van christenen, joden, moslims en zoroasters tot
boeddhisten.

Gouden dinar koning Offa van
Mercia (757-796)

Julius Köckert, Harun al-Rashid ontvangt Karolingische delegatie

Het Turkse nomadenvolk der Chazaren beheerste de noordkant van de Zwarte Zee, van
de Djnepr en Wolga tot de zuidelijke Kaukasus en ten noordoosten van het latere Moskou.
Zij gingen over tot het jodendom omdat er reeds joden in hun volk waren opgegaan met
wie ze veel handel dreven. In de tiende eeuw namen de Varjagen (Scandinavië)
geleidelijk de handelsroutes van de Chazaren over en stichtten het rijk van Kiev in 969.
Vanaf het begin van de negende eeuw kwamen Vikingen uit Scandinavië in contact met
de wereld van de steppen en het kalifaat van Baghdad. In nieuwe steden als Novgorod of
Beloozero langs rivieren als de Neva of de Djnepr ontstonden nieuwe markten en
uitbreidingen van de Euraziatische handelsroutes tot ver in Noord-Europa. De
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krijgshaftige Varjagen dreven via de grote Russische rivieren een uitgebreide handel met
het Byzantijnse Rijk en het Kalifaat van de Abbasiden, afgewisseld met plundertochten.
In het gevolg van deze handelsreizen stichtten deze Varjagen, ook Roes genaamd,
meerdere nederzettingen in het huidige Noord-Rusland, die gezamenlijk als het Kanaat
van Roes bekend werden.
Met de kroning van Karel de Grote in 800 door paus Leo III werd het (Romeinse)
keizerschap in West-Europa in ere hersteld. Het Latijn werd weer de officiële taal, een
uniforme wetgeving werd geschapen, het geldsysteem werd gereorganiseerd. Karel zag
zichzelf als Augustus Imperator Renovati Imperii Romani en aldus als directe opvolger
van de Romeinse keizer. Als patronus en advocatus van de kerk had Karel nu de
Byzantijnse keizer vervangen. De patriarch van Jeruzalem stuurde de sleutel van het
Heilig Graf naar Karel als symbolische erkenning van zijn beschermheerschap over de
christenheid. Het keizerschap van Karel betekende echter wél een provocatie voor het
Byzantijns keizerschap. Kerk en kloosters speelden een belangrijke rol bij de
reorganisatie en structurering van het Karolingische rijk, de leer werd de ruggegraat van
doen en denken. Slavische stammen in Centraal-Europa werden massaal gekerstend.
Pogingen om de Moren onder Abd al-Rahman I in Cordoba te bevechten, en daarmee de
islam in Spanje, liepen echter op een mislukking uit. In 797 knoopte Karel echter al
diplomatieke betrekkingen aan met Harun al-Rashid, de kalief van Baghdad. Zij kwamen
overeen steeds andere geloven bij hun onderdanen te dulden en overwogen eventuele
bondgenoodschappen tegen de emirs van Cordoba en de Byzantijnse keizers. De kalief
schonk Karel onder andere een Aziatische olifant, genaamd Abul-Abbas. Er ontstonden
commerciële contacten tussen het Karolingische en Abbasidische rijk, Arabische munten
raakten verspreid in West-Europa als betaalmiddel voor wapens, hout, ijzer en slaven naar
Azië. Diverse islamitische invloeden lijken in de christelijke religieuze architectuur in
West-Europa hun weg gevonden te hebben, zoals in de veelkleurige tegels in het
poortgebouw van het klooster te Lorsch.

Radziwill kroniek, doop van Vladimir in 988

Van het Rijk Roes tot Byzantium en Azië
Slavernij was een wezenlijk deel van de maatschappij der Vikingen en Viking Roes.
Slaven waren zeer gewild en reeds in de Laat-Karolingische en Ottoonse tijd werden
mensen uit de Slavische gebieden die aan het Duitse rijk waren toegevoegd, als slaven
verkocht en naar vreemde landen verhandeld. In het midden van de tiende eeuw was Praag
een centrum van slavenhandel geworden, hetgeen Vikingen en moslims naar de stad trok.
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Op het einde van de tiende eeuw domineerde de Roes de westelijke steppen, van de
Kaspische Zee tot de Donau. Toch richtten zich hun activiteiten vanaf het midden van de
tiende eeuw meer naar het zuiden, naar de rivieren de Djnepr en Dniester. Het kalifaat
van Baghdad verzwakte, waardoor nieuwe islamitische rijken ontstonden zoals de
sjiitische Fatimiden in Egypte en de Buyiden in Irak en Iran. De Roes dreven vanaf nu
meer handel met Constantinopel en Byzantium. Toen in 988 Vladimir overging tot het
christendom werd de orthodox-christelijke religie een exportartikel naar het rijk Roes en
kerkgebouwen verrezen als paddenstoelen uit de grond. Het was voor het eerst dat men
in Rusland stenen, in het bijzonder baksteen, gebouwen maakte. Met de introductie van
het christendom werd het cyrillisch schrift in gebruik genomen. Het christelijk geloof
fungeerde als bindmiddel voor de verschillende volkeren in het rijk. Het verschafte de
vorsten als beschermheren van het nieuwe geloof extra legitimiteit. De grootvorsten van
Kiev trouwden met kandidaten uit geheel Europa, zoals Noorwegen, Zweden, Frankrijk
het Duitse rijk en Polen.
Byzantium zélf maakte in deze periode een bloeitijd door, wist weer door moslims
veroverde gebieden te heroveren en maakte een periode van artistieke en intellectuele
renaissance door. Er ontstonden nieuwe handelsrelaties met het oosten via zee.
Pelgrimstochten vanuit Europa naar steden als Jeruzalem en Constantinopel namen
spectaculair toe. Vikingen traden toe tot het elitekorps van de Byzantijnse keizer. Steden
in Italië als Pisa, Venetië of Amalfi bloeiden evenals steden in het rijk Kiev zoals
Chernigov, Smolensk en Kiev, door handel met Azië.

Seldsjuk sultan Mohammed ibn Malik-Shah

Zowel het kalifaat in Baghdad als de moslimheersers in Centraal-Azië hadden lange tijd
mannen van Turkse stammen op de steppen in hun legers opgenomen. De dynastieën van
het Samanidische rijk (Oezbekistan) hadden zelfs actief soldaten van Turkse stammen
gerecruteerd. Vanaf het einde van de tiende eeuw begonnen deze gerecruteerde soldaten,
van wie er inmiddels de nodige waren gepromoveerd naar hoge rangen, zelf de macht te
grijpen. Rond 1000 ontstond zo een nieuw rijk in Ghazna (Afghanistan), gesticht door
afstammelingen van een Turkse slavengeneraal. De Qarakhanidische Turken stichtten een
ander rijk. In de eerste helft van de elfde eeuw werden de Seldsjukken, een confederatie
van Turkse stammen in Kazachastan, een grootmacht, versloegen de Ghaznaviden en
verdreven de Buyiden uit Baghdad. Van oorsprong waren de Seldsjuken christelijk of
joods, maar gingen over tot de islam. De Byzantijnse keizer voelde zich bedreigt, trok
met een groot leger naar het oosten, maar werd in 1071 bij Manzikert door de Seldsjuken
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vernietigend verslagen. Weliswaar was in 1054 het grote Schisma tussen de Kerk van
Rome en die van Constantinopel een feit, maar door de dreigende opmars van de
Seldsjuken richting Heilig Land nam paus Urbanus II het initiatief tot een eerste
Kruistocht. Voor veel deelnemers zouden de Kruistochten een strijd om macht, rijkdom
en prestige in ver verwijderde landen betekenen.
Voor de paus waren de Kruistochten een geloofsstrijd, voor leiders als Bohemund die het
Heilig Land hadden bevrijd, waren de Kruistochten de mogelijkheid om westerse macht
uit te oefenen in het oosten. Het leidde zelfs tot de plotse escalatie van joodse pogroms in
het Rijnland: geen macht over het Heilig Land dan de westers christelijke.

Belegering Antiochië, 1098

Sicilië werd onder Roger II aan het begin van de twaalfde eeuw een internationale
draaischijf van kennis en cultuur, islamitisch, byzantijns en Normandisch. Havensteden
als Amalfi, Genua, Pisa en Venetië gingen een grote rol spelen in de internationale handel
naar Byzantium en Voor-Azië. Met de westerse inname van Jeruzalem zouden de
handelsmogelijkheden grote mogelijkheden gaan bieden. Als beloning voor deelname aan
de inname van Akko in 1100 kregen de Venetianen de concessie om in elke door de
kruisvaarders veroverde stad een kerk en een markt te stichten. Daarnaast konden zij
rekenen op een derde van de veroverde buit en genoten belastingvrijdom. Voor Genua
was de situatie al even rooskleurig. Groei en welvaart werden lange tijd mogelijk gemaakt
door de goede relaties tussen christenen en moslims. Byzantijnse theologische en
wetenschappelijke teksten vonden hun weg naar het westen, evenals wetenschappelijke
traktaten uit de islamitische wereld. Constantinopel en het Byzantijnse rijk waren
verantwoordelijk voor meer dan de helft van de internationale handel van Venetië. De
vraag naar zijde en textiel uit Centraal-Azië en China was enorm. Exotische specerijen
vonden hun weg van Azië naar West-Europa. Uiteindelijk werden zowel de economieën
in Europa beter van de kruistochten, maar ook de islamitische middenklasse. Pas tegen
1180 ontstond een dramatische escalatie van spanningen. De Byzantijnen waren geen
bondgenoten van Venetië meer, maar rivalen. Met de moord op vele Italische handelaren
in Constantinopel groeiden de spanningen tussen de christenen uit het westen en die uit
het oosten. In 1204 zou de stad geplunderd worden door de Europeanen tijdens de Vierde
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Kruistocht. De plundering van Constantinopel was het hoogtepunt van het westers
verlangen om een rol te krijgen in het oosten. Intussen had Saladin geprofiteerd van de
rivalerende partijen, verleende de Byzantijnse keizer steun tegen de Europeanen en zou
vanaf 1187 geleidelijk het Heilig Land heroveren van de kruisvaarders.

Venetië, reliëf met kameel en drijver

Mongolen: Azië en Europa door terreur verbonden
Op het einde van de elfde eeuw waren de Mongolen een van de vele stammen die aan de
noordgrens van China in de steppen leefde. Nadat Gengis Khan de Mongoolse stammen
in 1206 had verenigd, moest hij in eerste instantie afrekenen met de Chin dynastie in
Noord-China, verder met de Khitai en de Uighuren. Aan het begin van de dertiende eeuw
was China al lang niet meer één staat geweest. Het zou uiteindelijk de Mongolen lukken
China weer voor langere tijd onder het gezag van één heerser te brengen. De Mongolen
wilden niet het Chin rijk permanent bezetten, het was veel meer te doen om buit. Toch
was de Chinese weerstand enorm. Hun mankracht leek bijna onuitputtelijk. Daarom
gingen de Mongolen over tot verovering. Being werd in 1215 veroverd. Kundige strijd en
loyaliteit werd beloond met buit en status. Vanwege het eindeloze programma van
veroveringen en daarbij behorende buit kon Gengis Khan krijgers loyaal aan zich houden.
De Khitai waren geen probleem voor de Mongolen. Transoxanië was al in 1210 in handen
gevallen van de shah van Chorasmië. De Uighuren van Turfan hadden zich in 1209 aan
Gengis Khan overgegeven. Centraal-Azië volgde in 1218, Samarkand voelde de woede
van Gengis Khan. Vreemd genoeg was het succes van de Mongolen voor een deel te
danken aan hun investeringen in herbouw van steden en economische en artistieke
revitalisering.
Toch bleef de wreedheid aanhouden. In 1221 trokken de troepen onder leiding van de
zoons van Gengis Khan verwoestend door Afghanistan en Perzië. Ögedei stuurde prinsen
onder leiding van Batu naar het westen en zij veroverden het Bulgaarse rijk en 14
vorstendommen van het rijk Rus in 1236-40, sloegen in het hart van Europa toe en vielen
Polen binnen, maar ook in Hongarije, Moravia en Moldavia tot aan de Adriatische Zee.
Diverse gezantschappen werden in deze jaren door de paus en de Franse koning naar de
Mongolen in Azië gestuurd met het verzoek te christenen in West-Europa te sparen. In
1256 zou Mönghe, zijn verovering voltooien met de inname van Baghdad. De Kaukasus
en Syrië werden in 1257-9 veroverd. West-Europa leek niet interessant, de Mongoolse
aandacht ging uit naar China. De Mongoolse dynastie onder Kubilai Khan nam de
keizerlijke titel aan van Yuan en bouwde een nieuwe residentiestad, Beijing.
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Mongoolse campagnes en Mongoolse rijk

Kubilai Khan introduceerde het boeddhisme als officiële religie in zijn rijk. In 1254
organiseerde Möngke Khan in Karakorum een religieus debat (waaraan Willem van
Rubruck deelnam) tussen christenen, moslims en boeddhisten. De Mongoolse leider
Abaqa Khan stuurde een delegatie naar het tweede concilie van Lyon (1274), wat de
nodige opwinding veroorzaakte, des te meer toen hun leider 'Zaganus' zich liet dopen.
Yahballa III en Rabban Bar Sauma waren beroemde Mongoolse Nestoriaanse christenen.
De Kerait stam in Centraal-Mongolië was christen. De Mongoolse elite tijdens de Yuan
periode bestudeerde het Confucionisme, vertaalde werken in het Mongools en bouwde
Confucionistische tempels.
Het Mongoolse rijk viel uiteen in de Yuan dynastie, de Gouden Horde, het Chagatai
Khanaat en het Ilkhanaat, hoewel de latere keizers van de Yan-dynastie werden
beschouwd als de wettelijke vorsten van de westelijke khanaten. Het khanaat van Batu in
het Qipchaq gebied is over het algemeen bekend als de Gouden Horde. Batu stichtte een
hoofdstad, Sarai, aan de Wolga. De Mongolen bleven in het zuiden en stonden de Russen
toe hun eigen zaken te regelen. Wél moest er belasting worden betaald; daar werd strikt
op toegezien. Op den duur kreeg de prins van Moskou de taak om de belastingen te innen,
een maatregel die uiteindelijk zou bijdragen tot de val van de Gouden Horde. In 1257
werd de broer van Batu, Berke, de khan. Hij werd ook moslim, de eerste Mongool van
betekenis die dit deed. Zijn afkeuring van de moord op de kalief van Baghdad in 1258
door Hülegü is zeker ten dele de reden voor het uitbreken in 1262 van een eerste oorlog
tussen de Gouden Horde en het Ilkhanaat. De khans van de Gouden Horde wilden
daarnaast ook het noordwesten van Perzië en de Kaukasus in bezit hebben. Er zouden dus
nog meer oorlogen volgen. Berke had een verbond gesloten met de Mamlukken van
Egypte tegen het Ilkhanidische khanaat. Na de inname van Baghdad maakte Hülegü
Maragha in Perzië tot zijn hoofdstad en veegde het Ayyubidische rijk in Syrië van de
kaart.
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Öljaitü was de zoon van Arhun Khan en regeerde van 1304 tot 1316. Hij werd gedoopt
met de naam Nicolaas, naar paus Nicolaas IV, maar bekeerde zich uiteindelijk tot de Islam
(sjiiet). Tabriz was inmiddels de hoofdstad van het Ilkhanidisch rijk, maar Öljaitü stichtte
de stad Sultanye.
De handelsbetrekkingen van de Ilkhaniden reikten van de Balkan tot Centraal-Azië en
India. Deze veranderingen leidden tot een economische bloei met grote bouwactiviteiten,
en een bloei van de Perzische literatuur en kunsten. Tabriz werd bestuurscentrum over
een gebied van Anatolië tot de rivier de Oxus en van de Kaukasus tot de Indische Oceaan.
Tabriz werd een centrale plaats op de Zijderoute.

Sultaniyeh, mausoleum Oldjaitu

Onder de Mongolen stonden Oost en West voor het eerst direct in contact met elkaar. De
Centraal-Aziatische handelsroutes werden beveiligd, er heerste de Pax Mongolica. In de
dertiende en veertiende eeuw kwamen voor het eerst door de autoriteiten getolereerde
christelijke missionarissen naar China. Zo zorgden de Mongolen voor het Chinese rijk
economische welvaart. Bovenal zorgden zij voor een vereniging van Zuid- en NoordChina, die nooit meer zou verdwijnen. Contacten met andere delen van de wereld
bloeiden volop. Marco Polo en zijn vader waren de eerste Europese bezoekers aan China,
van wie wij berichten hebben. Wellicht waren zij niet de eersten, zeker niet de laatste:
ambassadeurs, kooplui en missionarissen volgden.

paiza

De stad Jingdezhen groeide uit tot het centrum van het blauwwitte porselein. Elders
gemaakt aardewerk was nauwelijks geschikt voor decoraties met kobaltverf onder het
glazuur. Vermoedelijk werd kobalt geïmporteerd uit Perzië, waar de grondstof al sinds de
dertiende eeuw in Kashan werd gebruikt.
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De Mongolen wisten twee eeuwen lang een florerende handel en economie op te bouwen.
Terwijl steden in Italië elkaar bevochten om het primaat in de handel, konden de
Mongolen steeds meer volkeren en stammen aan zich binden. Zij hanteerden zeer lage
belastingen op verhandelde goederen en stonden tolerant tegenover andere religies.
Naarmate de handel tussen Europa en en Centraal-Azië toenam, des te meer
christengemeenschappen ontstonden tot diep in de steppen. In Rusland was de Kerk
vrijgesteld van belasting en militaire dienst.
Vanaf 1300 verschenen in Europa handboeken en compendia met informatie hoe te reizen
en te handelen in Azië. Naast de traditionele handelssteden in Italië kwamen nieuwkomers
op de markt, zoals Lucca, Florence of Siena, alle op zoek naar handel in kostbare
producten als zijde, stoffen of specerijen uit India, China of Perzië. Daarbij was
fundamenteel de stabiliteit en veiligheid die de Mongolen in Azië boden. Daarnaast
bestond er meer intensieve scheepvaart. In de jaren ’70 van de dertiende eeuw was de
Chinese havenstad Gungzhou in het zuiden van het land de belangrijkste haven in China
voor in- en export. De handel in de Stille Oceaan was gigantisch. In het midden van de
veertiende eeuw leek het dat alle handel in de Indische Oceaan naar steden als
bijvoorbeeld Calicut in India enkel door Chinese schepen werd uitgevoerd.

Doornik tijdens de pest

De handelsroutes die Europa met de rest van de wereld verbonden, zouden rond het
midden van de veertiende eeuw de dodelijke snelweg worden van de pest. De eerste
uitbraak moet in het steppegebied geweest zijn en verspreidde zich naar het MiddenOosten. Wellicht hebben kamelen, naast ratten, daarbij een rol gespeeld als overdragers
van de ziekte. In 1347 bereikte de ziekte Constantinopel en werd toen door Genuezen en
Venetianen naar Europa gebracht. Als een lopend vuur bereikte het al in 1348 NoordFrankrijk. In drie maanden tijd verloren 100.000 inwoners van Florence het leven, in
Venetië stierf driekwart van de bevolking.
Toch zou het voor Europa uiteindelijk ook positief uitpakken. Bij gebrek aan
werkkrachten stegen de lonen sinds de pestepidemieën spectaculair. De welvaart raakte
evenwichtiger verdeeld in de maatschappij, meer mensen konden zich luxeartikelen
permitteren. De textielindustrie in Europa groeide spectaculair en overstroomde zelfs de
markt in het Midden-Oosten. Noord-Europa profiteerde van dit alles en zag een
toenemende verstedelijking en economische groei. Gilden en instellingen als de Hanze
beheersten de competitie en waren in het leven geroepen om monopolies te stichten en te
verdedigen. In Italië moest Genua de hoofdrol van de handel naar het Oosten aan Venetië
laten. Venetië zou een gouden toekomst kennen door handel in stoffen of pigmenten.
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De gouden tijd van de Europese kunst in de Italiaanse renaissance profiteerde van de
mogelijkheden van import van pigmenten uit Azië. Door de groeiende welvaart waren
deze dure artikelen ook betaalbaar geworden. Voor Venetië was de handel zeer lucratief.
De stad werd vol gebouwd met spectaculaire palazzi en handelshuizen. De stad was het
distributiepunt voor Europese, Afrikaanse en Aziatische handel geworden. Handelssteden
en havens aan de Dalmatische kust profiteerden hier ook van: Dubrovnik, Ragusa.
In grote delen van Azië was ook sprake van een economische bloei. De welvaart in het
zuiden van India bloeide door de handel met China in de Ming periode. In de vijftiende
eeuw ontstond een competitie tussen Cochin en Calicut. De Chinezen in de Ming periode
versterkten hun grens met het noorden, maar ontplooiden ook een grootscheepse handel
naar het westen, tot diep in de Perzische Golf en Rode Zee.
De carrière van Timur Lenk heeft zijn basis in zijn handigheid om de vijandigheid tussen
Transoxanië en het Mongoolse gebied te verzilveren. Timur Lenk werd in 1336 geboren
in de buurt van Samarkand. Hij beweerde een afstammeling te zijn van Djengiz Khan. Na
een mislukte staatsgreep in Samarkand moest hij de bergen in vluchten waar hij drie jaar
bendeleider was. In 1370 werd hij verkozen tot de Grote Leider, de Emir Kabir. Zijn
levensdoel was het herstellen van het Mongoolse rijk zoals dat had bestaan tijdens
Djengiz Khan. Tot aan 1394 veroverde hij diverse landen: Iran, Irak, Armenië en Georgië.
Zijn moordpartijen waren gruwelijk, alleen de intelligentsia, kunstenaars en goede
handwerkslieden bleven gespaard. Tussen 1389 en 1395 vocht hij tegen de Gouden Horde
die daardoor aanmerkelijk werd verzwakt en uiteindelijk door de Russen uitgeschakeld.
Op het einde trok hij ten strijde tegen India. In 1398 veroverde hij Delhi en moordde er
de gehele bevolking uit. In twee jaar versloeg hij de Mamelukken in Syrië en de
Ottomanen in Turkije. Alle handel moest via Samarkand; het geld stroomde binnen. In
deze tijd kreeg Samarkand zijn wereldfaam. Tijdens de voorbereidingen voor de
verovering van China stierf hij, in 1405. China had veel economisch profijt door de
grootschalige importen van luxeartikelen door Timur.

Timur Lenk

Tijdens het bewind van de Timuriden maakte Buchara een glanzende periode door, met
name tijdens het gouverneurschap van Ulugh Beg. In 1417 stichtte hij hier de eerste
medrese van Centraal-Azië. Met de komst van Timur Lenk in 1369 begon Samarkand
zijn tweede bloeiperiode en gold als mooiste van de wereld. De stad werd in alle opzichten
veranderd, met de bouw van mausolea, moskeeën, paleizen, tuinen, etc. In de vijftiende
eeuw ontwikkelde de stad zich onder Ulugh Beg tot een belangrijk cultureel en
economisch centrum. Al in de tiende eeuw was Samarkand naast Buchara het
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belangrijkste centrum van de Transoxaanse handel. Het was Timur die midden in de stad
een handels- en handwerkcentrum wilde aanleggen, het Registan, zoals het hoorde bij de
grote centra aan de zijderoute.
Na de dood van Timur viel het rijk uiteen en opstanden braken uit. Veel fundamenteler
was echter de globale financiële crisis in Europa en Azië in de vijftiende eeuw. De
handelsmarkten raakten oververhit, de koersen daalden. In het eerste kwart van de
vijftiende eeuw voerde de Chinese keizer enorme bezuinigingen door, in Europa werden
munten gedevalueerd. Bovendien werd Europa bedreigd door een nieuw gevaar uit Azië:
het Ottomaanse rijk. In 1453 viel Constantinopel, een van de grootste steden van het
christendom. Het werd een grote triomf voor de islam. Korte tijd later werd de islam
echter verslagen in het westen van Europa en bereikte de Reconquista haar einde in
Spanje. De joden werden hiervan slachtoffer en zouden worden weggejaagd uit het
Iberische schiereiland. Velen van hen vonden een ‘safe haven’ in Constantinopel.

Samarkand, Registan

Een nieuwe tijd: Europa, Ottomanen en Moghuls
Columbus maakte zich op om de Heilige Stad te bevrijden, maar ook nieuwe
handelsroutes naar Azië te zoeken op jacht naar de kostbare, maar goedkope producten.
Met steun van cartografen als Toscanelli werd besloten naar het westen te varen om een
route naar Azië te vinden. Met zijn tochten in de richting van de Amerika’s besefte
Columbus niet dat hij op het punt stond om het zwaartepunt van Europa te verschuiven
van oost naar west. Echter pas nadat vijf jaar later in 1497 Vasco da Gama de zuidkaap
van Afrika rondde en de Indische Oceaan bereikte was de laatste stap van de transformatie
van Europa compleet. Vasco da Gama had een zeeroute naar Azië gevonden. Europa was
niet meer het eindpunt van handelsroutes vanuit Azië door de eeuwen heen, maar het
werd het centrum van de wereld. Dankzij een serie van expedities vanuit Spanje en
Portugal werden de Amerika’s met Afrika en Europa verbonden, maar ook met Azië. De
Europeanen zouden niet alleen de ontdekkers van de wereld blijken te zijn, maar ook de
nieuwe heersers.
Met de geroofde schatten aan goud en zilver uit de Amerika’s kon de import in Europa
van luxegoederen uit Azië spectaculair groeien. Chinees porselein en zijde waren volop
te koop. De belangrijkste importen waren echter specerijen en kruiden. Portugal zou in
de zestiende eeuw een handelsroute ontwikkelen langs de kusten van Afrika naar India
en verder met een serie handelsposten en havens. Op het einde van die eeuw bleek het
grote succes ervan echter grotendeels voorbij. Inmiddels werd op grote schaal het
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christendom mee verbreid in Azië, niet goedschiks dan kwaadschiks. Portugal had
immers toestemming van de paus gekregen gebieden in te nemen op voorwaarde de
inheemse bevolking te bekeren.
Het was echter niet alleen in Europa dat een gouden tijd aanbrak. De Ottomaanse sultan
Mehmet II (1452-1481) slaagde erin om de absolute macht te cosolideren door het
instellen van een centraal bestuur, waarin de bureaucraten en militairen gerekuteerd via
het devşirmesysteem de belangrijkste instrumenten van de staat werden. De Ottomaanse
staat ontstond uit een vermenging van de nomadisch-Turkse politieke tradities, het
Perzisch bestuurlijk erfgoed, de islamitische shariawetgeving aangevuld met enkele
vorstelijke wetten en Oost-Romeinse praktijken. Door de veroveringen werden nieuwe
culturen geïncorporeerd. Zo nam Mehmet niet alleen de Turks-Arabische titel van ‘Khan
van de Twee Continenten en de Twee Zeeën’ aan, maar ook die van ‘Kaysar-i Rûm’.

Gentile Bellini, Mehmet II

Toen hij op 21-jarige leeftijd Istanbul veroverde, sprak Mehmet vloeiend Turks, Perzisch,
Arabisch, Hebreeuws, Grieks en Latijn. Mehmet schreef gedichten, bouwde
universiteiten (medreses) en stimuleerde onderzoek in wiskunde, astronomie,
geneeskunde en theologie. Na de verovering van Egypte, Syrië en in 1533 Irak bestuurden
de Ottomanen een groot aantal niet-islamitische inwoners, maar controleerden zij ook de
kernlanden van de moslimwereld. Dit gaf de Ottomanen een sterkere positie tegenover
zowel het Habsburgse rijk als de Safaviden in Perzië. De Ottomaanse sultans waren
vooral ook de beschermers van de heilige steden Mekka, Medina en Jeruzalem en de
pelgrimages. De zestiende eeuw werd gedomineerd door de strijd om politieke hegemonie
tussen sultan Süleyman I (1520-1566) en de Habsburgse Karel V. De sultan sloot in 1543
een alliantie met Frans I, koning van Frankrijk, tegen de gemeenschappelijke vijand Karel
V. Ook in de Nederlanden zocht men toenadering tot het Ottomaanse rijk. Prins Willem
van Oranje verzocht om financiële en militaire steun van de Ottomaanse staat tegen de
gemeenschappelijke vijand Spanje. Omdat de Ottomanen het gehele oostelijke deel van
het Middellandse Zeegebied beheersten, hadden zij de doorvoerhandel tussen Europa en
Azië grotendeels in handen. De Venetianen die handel dreven met India en China werden
hoge belastingen opgelegd voor bijvoorbeeld peper. Dit leidde tot het zoeken naar
alternatieve routes, zoals de route rond Kaap de Goede Hoop. De handel verplaatste zich
daardoor naar Lissabon, Amsterdam of Londen en het handelsbelang van de
Middellandse Zee verdween daardoor volledig.
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Er werden geweldige bouwprogramma’s ondernomen in het Ottomaanse rijk, betaald met
de alsmaar groeiende belastingopbrengsten. Veel van de meest spectaculaire projecten
werden ontworpen door Sinan, de hoofdarchitect van sultan Süleyman. Hij bouwde meer
dan 80 grote moskeeën, 60 medreses, 32 paleizen, drie hospitalen, bruggen, hammams en
caravanserais.

Suleyman-moskee, interieur

In Perzië was eenzelfde spectaculaire bloei van kunst en bouwkunst tijdens de dynastie
van de Safaviden, met name tijdens het bewind van sjah Abbas I. Isfahan werd een
sprookje van een stad, of zoals een tijdgenoot van Abbas zei: ‘een sprookje’. Kalligrafie
en schilderkunst bloeide er als nooit tevoren. De Safaviden profiteerden net als de
Ottomanen van de hoge transitbelastingen en importtaxen op goederen uit Oost-Azië.
Toch profiteerden de landen vanwaar werd geëxporteerd het meest: India, China en
Centraal-Azië. Vanaf het midden van de zestiende eeuw werden honderden tonnen zilver
van Europa naar Azië geëxporteerd als betaling voor luxegoederen en kruiden.
Ook in India brak een nieuwe periode van welvaart door Mongoolse heerschappij aan. In
1494 kwam in Fergana Babur aan de macht, achter-achterachterkleinzoon van Timur
Lenk. Hij moest het opnemen tegen de laatste invasie van nomaden uit de geschiedenis
van Centraal-Azië, de Kiptsjakken, inmiddels deels opgegaan in de Gouden Horde. Babur
werd verdreven uit Ferghana en stichtte in India de Moghul-dynastie met Agra als
hoofdstad. De Moghuls werden de leiders van India’s grootste en laatste islamitische rijk,
van 1526 tot 1858. Het openen van nieuwe handelsroutes vanuit West-Europa zorgde
voor een plotse instroom van harde valuta in India. De Moghuls begonnen op zeer grote
schaal paarden te importeren uit Centraal-Azië. Tijdens het bewind van Babur’s
opvolgers Humayun en Akbar I werd het Moghul territorium enorm uitgebreid, vooral
voordelig door de toenemende stroom aan inkomsten uit de nieuwe regio’s.

Babur en Humayun
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De Moghuls brachten nieuwe smaken, ideeën en stijlen mee. Miniatuurschilderkunst,
voorheen favoriet bij de Perzen en Timuriden, kwam tot een artistiek hoogtepunt met
gebruikmaking van kunstenaars uit allerlei windstreken. Innovatie in architectuur en
tuinaanleg leidden tot het ene hoogtepunt na het andere. Het indrukwekkende mausoleum
van Humayun is het eerste van de grootmoghuls, een versmelting van Timuridische en
Perzische invloeden. De Ákbari stijl in de schilderkunst was een vermenging van
Perzische kunst en Indische elementen, levendig en realistisch. Ideeën uit de Europese
schilderkunst werden toegevoegd, wat zijn politiek van culturele synthese bevestigt.
Humayun’s zoon Akbar werd de eerste echte Moghul vorst, de grootste, en zorgde voor
stabiliteit. Hij wist het Moghul-rijk uit te breiden en de moslims te verzoenen met de
Raiputs, de meest belangrijke Hindoeïstische gemeenschap in zijn rijk. Rajput prinsen
kregen hoge posities aan het hof, relaties werden gesmeed door huwelijken. Om de
religies in zijn rijk met elkaar te verzoenen, ontstond het idee van Din-i llahi, een nieuwe
religie met tal van diverse invloeden, om zodoende een brug te slaan tussen Hindoeïsme
en Islam. Zo werd Akbar de vicaris van God op aarde. De nieuwe religie werd geen groot
succes, zij werd ook niet met geweld opgelegd. Tolerantie was de basis van het bewind
van Akbar.
Akbar bouwde vanaf 1564 in Agra meer dan 500 rode zandstenen gebouwen. Na de
geboorte van de eerste, prins Salim, liet Akbar een nieuwe hoofdstad bouwen, Fatehpur
Sikri. De indrukwekkende gebouwen vertonen een mengstijl van vormen uit Perzië,
Centraal-Azië en zelfs Europa.

Janhangir met portret van zijn vader Akbar

Het beroemdste gebouw dat van de immense welvaart getuigde, afkomstig van het uit
Europa binnenstromende geld, was de Taj Mahal, het mausoleum dat Sjah Jahan voor
zijn vrouw Mumtaz bouwde in Agra aan het begin van de zeventiende eeuw. Gestolen
goud en zilver vond zijn weg naar Azië door toedoen van de Europeanen. Continenten
werden verbonden door de stromen zilver. Veel Europeanen volgden het zilver naar Azië,
op zoek naar welvaart, inkomen en geluk.
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Het zilver kwam echter in eerste instantie terecht in China. Hier werden op grote schaal
luxe producten vervaardigd zoals met name het in Europa zo gewilde porselein en
ceramiek. China was in staat om de exportmarkt te bedienen. Zilver was aan het begin
van de zestiende eeuw in China het dubbele waard vergeleken met andere landen.
Europese landen konden dus veel meer vanuit China importeren dan vanuit landen als
India of Perzië. De instroom van zilver uit de America’s naar China had grote gevolgen
voor de Chinese cultuur: er ontstond een gul mecenaat voor schilders en wetenschappers.
Kaarten als de Selden Map tonen de toenemende mate van interesse van de Chinezen voor
handel en verkeer in deze periode. Toch zou dit beperkt blijven tot het gebied van
Zuidoost-Azië. Hollandse, Spaanse en Portugese schepen waren superieur. De
handelsdominantie over de wereld zou in de zeventiende eeuw zelfs worden bepaald door
Engeland en Holland, Spanje en Portugal zouden terrein verliezen.

Selden map, detail

Noordwest-Europa domineert de wereldhandel
In het begin van de zestiende eeuw werd de overlading van de Spaanse kroon met goud
en zilver gezien als een onderdeel van de Schepping Gods. De breuk van Engeland met
de Kerk van Rome maakte dit voor de Britten extra pijnlijk. Het leek erop dat de
protestanten gestraft werden voor hun afwijzing van het ware geloof. Tijdens het bewind
van Elisabeth I werd in Engeland enorm geïnvesteerd in de bouw van oorlogsschepen en
handelsschepen. De nieuwe oorlogsvloot bewees haar strijdkracht tegen de Spaanse
Armada in 1588, de nieuwe generatie handelsschepen overtrof de handelsvloten van
andere landen in capaciteit en snelheid. Door de goede relaties van de moslims in NoordAfrika met Engeland op het einde van de zestiende eeuw werd wel gesproken van een
‘jihad’ tegen het katholieke Spanje. Terwijl veel christelijke staten in Europa zich
verbonden in de ‘Heilige Alliantie’ tegen de Ottomanen, knoopten de Engelsen goede
betrekkingen aan met de Turken. Engeland wist handelsaccoorden met de Ottomanen te
sluiten waardoor zij meer handelspriviliges verwierf dan welk ander land in Europa. De
beeldloze cultuur van de protestanten of anglicanen sprak de Otomaanse moslims ook
veel meer tot de verbeelding dan het katholicisme met zijn ‘idolen’. Bovendien werden
de Spanjaarden door publicaties steeds meer zichtbaar als massamoordenaars in de
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America’s. Overigens betekende dat niet dat Engeland zich onthield van handel in slaven.
De Britten ondernamen expedities om nieuwe handelsnetwerken op de bouwen. Pogingen
om China te bereiken via de Barentszee mislukten, contacten met Rusland tijdens het
bewind van Iwan IV waren niet erg succesvol. Ook de contacten met Perzië verliepen niet
erg soepel. Pas na de oprichting van nieuwe handelsmaatschappijen op het einde van de
zestiende en begin van de zeventiende eeuw, zoals de East India Company, zou de rol
van Egeland in de wereldhandel groeien.
De oorlogen die Spanje voerde in de zestiende eeuw werden op den duur onbetaalbaar.
In de Nederlanden ontstond grote woede over en weerstand tegen de wijze waarop Spanje
zijn financiële problemen op wilde lossen door hoge belastingen. De productiviteit in
handel en scheepvaart maakten de Nederlanden voor de Spanjaarden lucratief om hoge
belastingen op te leggen. De protestantse ideeën tegen de institutionele corruptie van ver
verwijderde heersers én de geestelijke onafhankelijkheid van het individu hielpen de
worteling van het protestantisme in de Nederlanden. Economische en religieuze
vervolgingen bleken effectief voor het ontstaan van revoltes en het uitroepen van de Unie
van Utrecht in 1581, een onafhankelijkheidsverklaring die leidde tot de Hollandse
Republiek. De Nederlanden werden daarom in 1585 getroffen door een Spaans
handelsembargo. Na de opheffing van de handelsblokkade en het verdrijven van de
Spaanse troepen stortten de Hollanders zich op de internationale handel naar de
America’s, Afrika en Azië en ontwikkelden hun eigen handelsroutes. Reeds in 1601
werden 14 handelsexpedities naar Azië ondernomen. De scheepsbouw was de beste in de
wereld geworden, routes, havens en markten werden nauwkeurig in kaart gebracht. De
cartografie bloeide volop in de Nederlanden. De oprichting van de VOC en de WIC zou
een voorbeeld uit een handboek blijken hoe een wereldmultinational te stichten en te
besturen. Holland wilde de concurrenten wegvagen. Permanente handelsposten werden
gevestigd, zoals in Batavia, militaire aanwezigheid in forten werd gebruikt om de
handelsroutes te beveiligen, concurrenten werden verdreven.
Holland veranderde, Amsterdam werd het moderne Venetië, universiteiten werden
gesticht, architectuur en beeldende kunsten bloeiden. De invloed van de Zijderoute werd
voelbaar, er bloeide een porseleinindustrie in Haarlem, Amsterdam en Delft.

Zicht op Batavia

De economische bloei van Holland kwam op een moment dat Europa een oorlogsgebied
werd, met name tijdens de Dertigjarige Oorlog. Zo kon Holland een stevige dominante
positie innemen in Azië dankzij de geldverslindende oorlogen van haar rivalen in Europa.
Toch zou deze periode van oorlog en geweld Europa tot het middelpunt van de wereld
maken. Geweld werd verheerlijk in naam van het geloof. De vooruitgang in militaire
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technologie was enorm. Over de hele wereld verrezen forten, gebouwd door Europeanen.
Europa als een wereldmacht consolideerde zélf. In 1500 waren er ongeveer vijfhonderd
politieke machten, in 1900 vijfentwintig. Competitie en oorlog waren epidemisch.
De East India Company werd in 1600 opgericht en kreeg een koninklijk monopolie om
in alle gebieden ten oosten van Kaap de Goede Hoop de Portugezen met geweld te
verwijderen en de Britten nieuwe handelsmogelijkheden te verschaffen in Azië. Toch
verscheepten de Hollanders rond het midden van de zeventiende eeuw nog driemaal
zoveel als de Engelsen. In 1640 raakten Engeland en Holland in oorlog met elkaar, na het
passeren van de Navigation Act. Sinds die tijd nam de scheepsbouw in Engeland een
enorme vlucht. Madras, Mumbai en Calcutta werden dynamische metropolen onder
Engelse handelssupervisie.

Madras, fort St. George

In de jaren tachtig van de zeventiende eeuw hief de nieuwe Qing dynastie in China de
beperkingen op buitenlandse handel van de Mingtijd op. Er ontstond een hausse in handel
in suiker, thee en porselein uit China. Zo werden de Engelse handelsposten in bijv.Madras
en Mumbai schakels in een nieuw network van wereldhandel. Op het einde van de
zeventiende eeuw ontstond een nieuwe periode van contacten tussen China en Europa,
zowel in handel als wetenschap. Met ondernemers als Elihu Yale ontstond een Gouden
Tijd voor Engeland. Engeland als eiland had een groot voordeel op Europese
concurrenten, de zee. Er hoefden geen landsgrenzen te worden verdedigd. De interne
oorlogsstrijd in Europa, bijv. door de vele oorlogen kwamen kolonies vaak in andere
andere handen, na de Negenjarige Oorlog bijvoorbeeld gaf Holland tal van steden aan de
Fransen. Gevechten om de troon, zoals in Oostenrijk, bleef Engeland bespaard. De
Engelsen wisten handelsposities in te nemen in Azië door extravangante cadeau’s, of
omkopingen. De Hollanders bleven overigens niet achter. Enorme bedragen maakten
de artistieke, architectonische en culturele bloei mogelijk. Gigantische geldstromen
kwamen zo ook Centraal-Azië binnen. Steden als Kokand in Oezbekistan kenden een
ongekende bloei. De handel over land langs de Zijderoute bloeide in deze tijd nog volop.
Nu waren het joden en Armeniërs die hier een leidende rol speelden. Echter geleidelijk
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aan werd de houding van de Europeanen dezelfde als die van Spanjaarden en Portugezen
indertijd in de America’s: uitbuiting en exploitatie. De East India Company veranderde
van een handelsorganisatie in een bezettingsmacht. Er werd op grote schaal opium
verbouwd in India om fondsen te hebben voor de aankoop van thee, zijde en porselein uit
China. De verslaving aan luxe goederen in Europa zou de verslaving aan drugs in China
tot gevolg hebben. En het werd erger. Toen de werkkrachten in Bengalen sterk
terugliepen werd de locale productiviteit verwoest. De textielindustrie hier was
verantwoordelijk voor meer dan de helft van Britse import aan goederen uit Azië. De
kosten van de producten in Bengalen stegen gigantisch, er ontstond een wedloop op de
aandelen van de EIC en leidde tot een bijna bankroet. De Britse overheid wist dat de EIC
te groot was om bankroet te gaan en wilde de maatschappij uitkopen. De kolonies in
Noord-Amerika leken een perfecte melkkoe om extra belastingen uit te halen. Dit leidde
tot de Tea Act in 1773, de oorzaak van een grote opstand in de kolonies en uiteindelijk
de weg naar de Declaration of Independence. Engeland had dertien kolonies in NoordAmerika verloren, maar India zou het nooit verliezen.

Engelse handelsroutes, 1750-1800

In het noorden van Europa was vooral verzet gerezen tegen elke vorm van gevestigde
macht, met name op wetenschappelijk gebied. Maar vooral raakte de westerse filosofie
bevrijd van 2000 jaar navolging van Plato en Aristoteles, en wel door een extreme vorm
van scepticisme van Renée Descartes. Dat maakte de geest tot een zekerder gegeven dan
de materie.
Door de reisboeken en reisverslagen die Europa eind zeventiende eeuw overspoelden,
begon men te twijfelen aan de blanke en christelijke superioriteit, het westerse denken.
Men vond dat andersgelovigen, zoals joden of Arabieren en Chinezen of Peruvianen,
waardevolle culturen hadden, ondanks een moraal die niet christelijk is. In zijn fictieve
reisverslag ‘Perzische brieven’(Lettres persanes), dat in 1721 anoniem in Amsterdam
verscheen, experimenteerde Montesquieu met cultuurrelativistische ideeën. Rond 1700
was de helft van alle boeken die werden gepubliceerd, nog gewijd aan de theologie, die
steeds meer terrein verloor. Wetenschappers doorbraken met hun empirische kennis,
opgedaan door middel van vrij onderzoek, experimenten en waarnemingen, de
eeuwenoude hegemonie van de theologie. Het idee dat in de natuur wetmatigheden staken
die niet met de Bijbel konden worden verklaard, veroorzaakte een wetenschappelijke
revolutie. Sir Isaac Newton toonde aan dat in het heelal te ontdekken wetten golden. Voor
de filosofen golden die wetten op alle vlakken: van de natuurwetenschappen tot de sociale
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wetenschappen. Meer wetenschap betekende meer macht en mogelijkheden om de
maatschappij te veranderen. Vooruitgang door wetenschappelijk inzicht in natuur en
technologie is tijdens de Verlichting een breed gedragen wens. De boekenproductie
explodeerde na 1750. Het gebruik van de landstaal nam toe onder de wetenschappers.
Kenmerkend is de poging tot een kritisch en samenvattend overzicht van de stand van het
weten via de beroemde Encyclopédie uit 1750-6. Een aantal vorsten in Europa en
daarbuiten was bereid een deel van deze verlichte ideeën uit te voeren in de 2e helft van
de achttiende eeuw. Het verlicht despotisme kreeg zijn grootste betekenis in Oostenrijk
met Jozef II en Maria Theresia, in Pruisen onder Frederik de Grote en in Rusland onder
Catharina de Grote. In China gold de Qingkeizer Yongzheng als een verlicht despoot.
In de achttiende eeuw is zich een mondiale economie gaan ontwikkelen met Europa als
middelpunt. Het noordwesten van Europa is onvergelijkbaar rijker dan welk continent
ook. De talrijke uitvindingen en de ontwikkelde techniek, die hun uitwerking op de
landbouw en de industrie niet misten, stelden veel Europeanen in staat een grotere greep
te krijgen op vroeger niet te beïnvloeden omstandigheden. In Engeland begon de
Industriële Revolutie met de uitvinding van de stoommachine. De textielnijverheid werd
gemechaniseerd. Energie en mankracht werden door de revolutie van industrialisering
massaal gespaard. Met Engeland voorop raakte economisch Europa op voorsprong ten
opzichte van Azië, Japan, of Afrika. De Europese kolonisten haalden echter meer slaven
dan ooit uit Afrika voor de plantages in Amerika.

Joseph Wright of Derby, The Orrery, 1766

In 1689 lukte het de jonge Peter om zelf het staatsbestuur in Rusland in handen te nemen.
In 1697 reisde hij incognito met een Russische gezantschap naar het Westen om kennis
te nemen van de militair-technische, economische en culturele ontwikkeling van WestEuropa en om bondgenoten te winnen voor een oorlog tegen Zweden. Hij wilde het
Russische rijk even belangrijk maken als de grote Europese staten om zo het rijk uit zijn
isolatie te halen en het een toegang tot de zee te verschaffen. Bij de Vrede van Nystad in
1721 moest Zweden Lijfland, Estland, Ingermanland en Karelië aan Rusland afstaan.
Daarmee had Peter de toegang tot de Oostzee bereikt, het ‘venster naar Europa’ was
geopend. Voortaan noemde hij zich ‘keizer aller Russen’. Een slagvaardige vloot en een
paraat leger garandeerden de nieuwe grenzen.
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Steeds duidelijker rijpte bij Peter de gedachte de nieuwe hoofdstad –St.Petersburg-van
het Russische rijk aan de Neva te laten verrijzen, zo mogelijk nog eleganter dan de andere
Europese hoofdsteden. Hij nam de architect Domenico Trezzini in dienst die zich met het
ontwerp van de stad ging bezig houden. De adel en ambtenaren waren aanvankelijk niet
gecharmeerd van het idee Moskou te moeten inruilen voor St. Petersburg. Na de slag bij
Poltova in 1709 gaf de aristocratie aarzelend toe. Op aandringen van de Duitse geleerde
Gottfried Wilhelm von Leibnitz consolideerde Peter het rijk: indeling van Rusland in
provincies en de invoering van ministeries (colleges). Hij vereuropeaniseerde Rusland en
de Russen. De verhouding van staat en kerk werd verbroken en de patriarch vervangen
door een ‘heilige synode’. In 1725 stichtte hij de Akademie van Wetenschappen in SintPetersburg.

St. Petersburg, Peter en Paulkathedraal

De dochter van Peter, Elizabeth, zette het werk van haar vader vol passie voort. Zij
mengde zich in de politiek van Europese grootmachten, zij steunde Maria Theresia in de
Oostenrijkse successieoorlog en was bondgenoot van Oostenrijk en Frankrijk tijdens de
Zevenjarige Oorlog. De tsarina stimuleerde kunsten en wetenschappen. Zij stichtte in
1757 de universiteit van Moskou en in 1757 de Akademie van Schone Kunsten in St.Petersburg. Catharina II, de moordenares van haar echtgenoot Peter III, liet Duitse boeren
aan de Wolga vestigen, drukte in 1774 de grootste boeren- en kozakkenopstand die
Rusland ooit gekend had de kop in en dwong tijdens de twee Turkse oorlogen (1768-1774
en 1787-1792) de toegang tot de Zwarte Zee af. In 1770 was de Russische Oostzeevloot
helemaal om Europa gezeild en had de Turkse Armada bij Cesme (Izmir) verslagen. In
1783 bezetten de Russen de Krim. Catharina was zeer ontwikkeld en aanhangster van het
verlicht absolutisme. Zij correspondeerde met Voltaire en Diderot en legde de basis voor
één van de grootste schilderijencollecties ter wereld. Men dichtte haar talrijke minnaars
toe, onder wie haar politieke raadgever vorst Potemkin die de Krim veroverde. Tijdens
het bewind van Catharina de Grote ontwikkelde St. Petersburg zich tot een hoofdstad die
in pracht zelfs Parijs ver achter zich liet.
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Onder Alexander I (1801-1825) werd Rusland geconfronteerd met de problemen van de
Napoleontische veroveringen. De weerstand van Rusland tegen het continentale stelsel
van Frankrijk leidde in 1812 tot een breuk tussen beide staten. Daarvóór had Alexander
een aantal jaren met Napoleon samengewerkt. Napoleon marcheerde met zijn ‘Grande
Armée’ naar Moskou; de dag na zijn intocht stond de stad in lichterlaaie. De volkerenslag
bij Leipzig in 1813 was beslissend voor de ‘vaderlandse oorlog’: het verzwakte leger van
Napoleon werd bij de Berezina volledig vernietigd. Bij het Weense congres in 1815 werd
Rusland als ‘redder van Europa’ gevierd.

Leipzig, Völkerschlachtmonument

Engeland had een dominante positie opgebouwd die welvaart, invloed en macht tot
gevolg had. Hoewel de negentiende eeuw wordt gezien als het hoogtepunt van de Britse
economische macht in de wereld, zijn er signalen dat het tegengestelde het geval was.
Engeland verloor langzaam de grip op haar positie, met wanhopige achterhoedegevechten
die soms desastreuze strategische, militaire en diplomatieke gevolgen hadden. Al vanaf
het begin van de negentiende eeuw waren de spanningen over de macht in Azië aanwezig.
In het begin van de negentiende eeuw had Rusland zich omgevormd van een archaïsch
rijk in een ambitieus keizerrijk. Het Russisch keizerrijk had het oog laten vallen op het
rijke gebied van Centraal-Azië. In het begin waren het nog voornamelijk Russische
handelaren die hun oog hadden laten vallen op de handel in Tasjkent en het khanaat
Khiva. Een groeiend aantal Russen werd in Centraal-Azië als slaaf verkocht. Door de
Amerikaanse burgeroorlog stokte de katoenaanvoer naar Rusland, waardoor CentraalAzië als katoenleverancier belangrijker werd. Aan het begin van de negentiende eeuw
had Rusland al het Ottomaanse rijk aangevallen en tal van concessies afgedwongen, maar
er waren ook aanvallen op het zuiden van de Kaukasus.
De volkeren van Centraal- en Zuid-Azië werden door de Russen als barbaars beschouwd
en moesten verlicht worden. Na opstanden in 1836-7 in de steppen van Kazachstan
steunde de Russische tsaar Perzië om haar gebied naar het oosten uit te breiden in de
hoop op nieuwe handelsroutes naar het oosten. Het Russische Rijk breidde zich daardoor
uit in de richting van Afghanistan,waardoor Brits India onder druk kwam. Afghanistan
richtte zich tot de nieuwe Britse gouverneur van India, Lord Auckland, om te helpen bij
het probleem met de Sikhs. Daarmee werd de eerste stap gezet voor een Britse interventie
in Afghanistan. Het land lag in het kerngebied van de kleine onafhankelijke landen tussen
Rusland en Brits India die beide naties aan zich wilden onderwerpen, de oorlog van de
Great Game.
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Azië als speelbal van Europa en Rusland
De Russen waren erop gebrand twee zaken in Centraal-Azië te bereiken: bevordering
van de handel en de handel in Russische slaven stoppen. Engeland wilde een einde maken
aan de ‘agressieve ambities van Rusland’. In 1854 versloegen de Engelsen met
medewerking van de Fransen de Russen op de Krim en de Zee van Azov. Deze
vernederingen leidden in Rusland tot de afschaffing van de slavernij, maar ook tot een
industriële revolutie én de wens om een eenheid van Azië te bewerkstelligen van Rusland
via Centraal-Azië tot India. Het Aziatische steppegebied kwam onder het tsaristisch
Rusland, Tasjkent werd in 1865 veroverd, Buchara in 1876 en Samarkand in 1869.
Rusland bouwde zijn eigen immense handelsnetwerk op van Vladivlostok tot de grens
met Pruisen in het westen en de havens van de Witte Zee in het noorden tot de Kakausaus
en Centraal-Azië. Voor Engeland brak zo een bange tijd aan, met de Russen zo dichtbij
hun domeinen in India. In de jaren ’70 brak de periode aan van netwerken van spionnen
die zowel door de Engelsen als de Russen werden opgezet. Intussen werd door de Russen
de Transsiberië spoorlijn aangelegd. Ondanks alles breidden de Engelse tentakels zich
alsmaar verder uit over Oost-Azië. Engeland verdedigde met geweld haar handelspositie,
met opium als hoofdartikel. De Russische opmars moest gestopt worden. In 1894 kwam
80% van de douane-inkomsten van China van Engelse activiteiten. De Engelse schepen
vervoerden toen viervijfde van het totaal aan China’s handel. Maar de invloed van
Engeland in Perzië nam zienderogen af ten voordele van Rusland. Toch groeide het verzet
in China tegen de dominantie uit het westen. Het verzet tegen westerse dominantie is
exemplarisch vertaald in de Boxer-opstand in China in 1899-1900. Het westen moest een
toontje lager blazen, maar het Chinese keizerlijke imperium was aan het begin van het
einde. In 1912 werd China een republiek. In Rusland werd in dezelfde tijd afgerekend
met het oude tsarisme met een eerste opstand in 1905. Sinds 1902 was Japan met
Engeland verbonden middels een verdrag. Beide wilden Rusland uit Mantsjoerije houden
en bij een eventuele oorlog tussen Japan en Rusland zouden de Engelsen zich afzijdig
houden. In de Russo-Japanse Oorlog van 1904-5 versloeg Japan het tsaristische Rusland
en kreeg bezit over zuid Sakhalin en grote invloed in Korea en Mantsjoerije.

Russo-Japanse Oorlog, Slag van Nanshan

Engeland wilde de aandacht van Rusland van het Verre Oosten afleiden naar Europa. In
1907 volgde de overeenkomst met Rusland over het hart van de wereld, met een grens
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van invloedssferen in Perzië zodat de Russen hun invloed in Afghanistan tot een
minimum zouden beperken. De opkomende industriële en militaire macht Duitsland
bleek een steeds groter probleem. De hartelijke betrekkingen tussen Frankrijk en Rusland
bevielen de Duitsers allerminst. Duitsland had inmiddels goede betrekkingen en
economische relaties met het Ottomaanse rijk. Voor Rusland was dat een groot probleem,
gezien het grote belang van de Dardanellen waarlangs eenderde van hun handel en 90%
van hun graan werd vervoerd. In 1912-3 vonden de Balkanoorlogen plaats, een signaal
van de sterke verzwakking van het Ottomaanse rijk. Tezelfdertijd dachten de Duitsers
serieus over een ‘Duitse Orient’. De ambitie van Rusland om in Perzië, Centraal-Azië en
het Verre Oosten een dominante positie te verkrijgen, leidde in Europa tot de vorming
van allianties. Het was treffend dat het Euraziatische conflict uitgevochten werd tijdens
de Eerste Wereldoorlog in de loopgraven van Vlaanderen. Duitsland werd voluit als
verantwoordelijke voor de oorlog gehouden. De ineenstorting van de Europese machten
met hun verwoeste economieën opende de wereld voor anderen, met name de Verenigde
Staten. De oorlog had de Oude Wereld bankroet gemaakt, en de Nieuwe Wereld werd
rijk. Amerikaanse ondernemers hadden inmiddels belangrijke concessies verworven in
het zoeken naar en exploiteren van oliebronnen in Perzië. De Engelsen volgden. Het
verlangen om de olie-industrie te beheren zou de oorzaak worden van veel problemen in
de toekomst. BP en Shell werden de grootste exploiteurs.

Sykes-Picot overeenkomst 1916

In 1916 werd tussen Franrkijk en Engeland een geheim verdrag gesloten ter opdeling van
het Midden-Oosten, overigens met instemming van Rusland. De inkt was nauwelijks
droog of vanuit Engeland kwam de wens om de scheidslijnen te wijzigen, met name om
zoveel mogelijk olievelden in handen te krijgen. Enkele weken na de Eerste Wereldoorlog
was het geregeld, Engeland kreeg het zo begeerde Mosul. Daar kwam Palestina nog bij,
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voor Engeland belangrijk om een halt toe te roepen aan de enorme aantallen joodse
immigranten, vooral uit Rusland. Met de Balfour Declaration in 1917 werd de joden een
‘national home’ geboden. Bovendien was Palestina belangrijk voor het leggen van een
oliepijplijn naar de Middellandse Zee. Haifa werd een perfecte terminal voor olie uit
Mesopotamië.
Na de Eerste Wereldoorlog ontpopte Rusland zich als een progessieve kracht in CentraalAzië, introduceerde bijvoorbeeld vrouwenkiesrecht. De westerse mogendheden
ontwikkelden een imperialistische houding, vooral Engeland. Zij wilden hun olietoevoer
veilig stellen. Een nieuw land werd door Engeland gevormd: Iraq. Het bestond uit drie
voormalige Ottomaanse provincies van een zeer verschillend karakter. Perzië raakte in de
greep van Engelse adviseurs en controle over de olie-industrie. Reza Sjah was een
Engelse ‘puppet on a string’. Amerikaanse pogingen om in de olie-industrie te
penetreren, werden door de Engelsen gefrusteerd. Door cliëntelisme kwamen slechts
enkele lokale magnaten in bezit van enorme gebieden met een nieuw feodalisme als
gevolg, in Iraq, Perzië en India. In de jaren twintig werd een nieuwe
‘zijderoute’ontwikkeld, oliepijpleidingen die de Perzische Golf met de Middellandse Zee
verbonden. Landen als Perzië en Iraq begonnen warm te draaien in de aanloop naar
autonomie.

Olie-industrie

De Tweede Wereldoorlog als oorzaak van een verdeeld Europa
Sinds Hitler aan de macht was gekomen in 1933 waren de verhoudingen tussen Duitsland
en de Sovjetrepubliek zeer bekoeld. De import van goederen in Rusland van Duitsland
was in zes jaar teruggevallen van 50% tot 5%. Met de Engelse steun aan Polen hadden
beide landen echter iets gemeenschappelijks, nl. het land te verwoesten dat tussen hen in
geperst was. Na een desastreuze periode van honger werden communisten van het eerste
uur geëxecuteerd door Stalin, het Rode Leger gedecimeerd. Hitler had zijn oog gericht
op het oosten, hij wilde in eerste instantie de korenschuur Ukraïne. Duitsland wist met de
Sovjetunie een alliantie te sluiten en de grens tussen beide werd herzien. Dit en de aanval
op Polen bracht Engeland en Frankrijk in de oorlog. Engeland zag in dat de alliantie van
Rusland en Duitsland een gevaar opleverde voor de Britse belangen in Azië. In de jaren
dertig waren de Duitsers betrokken geraakt bij een enorme expansie van industrie en
logistiek in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. Er was in deze gebieden grote
bewondering voor de Führer. Perzië kende in de jaren dertig een aan de Nazi’s verwante
zuiveringsideologie van taal en gebruiken, de oprichting van de Baath partij in Irak had
veel gemeen met de nazi propaganda. En dan kwam Saudi-Arabië er nog bij, dat zich zeer
joods vijandig opstelde. Bang voor te grote onafhankelijkheid van Rusland leidde tot een
dramatische wending in de oorlog, Duitsland viel met de operatie Barbarossa Rusland
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binnen in 1941, naar eigen zeggen om het bolsjewisme op te ruimen. Het zou ook de
Duitse problemen van de voedselvoorziening definitief oplossen. De Aziatische steppen
waren de échte korenschuur, die Duitsland konden vrijhouden van elke economische
druk. De akkers in Ukraïne, Zuid-Rusland en de Kaukasus waren ‘surplus’ gebieden die
ingenomen moesten worden. Het noorden van Rusland kon worden verwaarloosd, al zou
dat daar betekenen dat honderdduizenden zouden sterven van de honger. De Nazi’s
citeerden keer op keer het voorbeeld van de Britten in India als hun model van
grootschalige dominantie. De Krim zou het paradijs zijn voor Duitsland, verbonden met
elkaar door middel van een Autobahn. Ook werden vergelijkingen gemaakt met de
handelwijze van de Europeanen, Spanjaarden met name, in de Nieuwe Wereld.

Operatie Barbarossa

Hitler probeerde op goede voet te staan met de Arabische landen en Iran, met het oog op
de olievoorziening. In 1941 werd Iran bezet door de Engelsen. De weifelende houding
van Reza Sjah jegens de Engelsen leidde tot zijn afzetting: hij werd vervangen door zijn
zoon Mohammed Reza. Intussen werden ook Franse installaties in Syrië door de Duitsers
uitgeschakeld. Toch lukte het de Duitsers niet om een verbinding te maken van Syrië tot
Afghanistan, die wens ging in rook op door de grote verliezen en vele tegenslagen in
bevoorrading van de troepen. Te veel mensen en te weinig voedsel leidden tot de Duitse
massamoorden. Russen en joden waren slachtoffer. Deportaties van joden werden een
dagelijkse praktijk, de joodse genocide was een antwoord op een probleem van
voedseltekorten.
De tegenaanvallen tegen de Duitsers in Rusland vonden plaats via de handelsroutes en
verbindingskanalen die sinds de oudheid gebruikt waren in Perzië, het Midden-Oosten en
de Kaukasus. Ook werden routes gebruikt dwars door het Russische Verre Oosten en
dwars door Centraal-Azië. Ook de oude handelsroutes van Rusland met Engeland werden
weer gebruikt. Duitsland werd teruggedreven en moest zich overgeven in 1945. Op het
einde van de oorlog lagen echter alle hoofdsteden van Centraal en Oost-Europa in de
invloedssfeer van Rusland. In 1946 werd al gewaarschuwd voor een Ijzeren Gordijn
dwars door Europa was op het einde van de oorlog in twee delen gescheiden. Het
Stalinistisch Rusland begon na de oorlog een systeem van bufferzones en clientenstaten
te ontwikkelen tegen nieuwe bedreigingen. En opnieuw de vraag: wie zou de
Euraziatische handelsnetwerken in de toekomst gaan domineren?
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De Koude Oorlog voorbij….
Na de Tweede Wereldoorlog slonk het Britse rijk naarmate haar wereldhandel
ineenstortte. In 1947 werd besloten dat Engeland in 17 maanden zich uit India zou
terugtrekken. De gevolgen waren dramatisch met massa-emigraties tot gevolg. Elf
miljoen mensen trokken naar de Punjab en Bengalen. Elders was het hetzelfde verhaal,
zoals in Palestina. Engeland probeerde een exodus van joden naar Palestina te
voorkomen. In 1948 brak de Arabisch-Palestijnse Oorlog uit. In Iraq was men de Britten
ook moe. Intussen bloeide de Sovjet Unie weer op en leek de tijd te komen dat het
communisme Azië zou domineren zoals de islam dat in de zevende eeuw had gedaan.
Het was zich al gaan verspreiden door China. Ook in Europa voelden zich velen
aangetrokken tot het communisme. Tegelijkertijd werd Iran vanwege haar strategische en
politieke betekenis de voorhoede van de buitenlandse politiek van de VS. Met enorme
financiële steun werd Iran geleidelijk aan een clientenstaat van Amerika. De expansie van
Rusland was een halt toegeroepen, en de toenemende olieproductie was voor de VS een
grote buit. De olie van Iran, Kuweit, Bahrein en Saudi Arabië waren Amerikaans, een
variant op de Gouden Bul van 1493. Het spinnenweb van oliepijpleidingen die oost met
west verbonden was een nieuw handelsnet geworden, niet van kruiden en zijde, maar van
olie.
De Iraanse premier Mossadegh betaalde een hoge prijs met de uitvoering van zijn visie
op het Midden-Oosten, waarbij de rol van het westen geheel werd uitgesloten. Hij
nationaliseerde de olie-industrie die grotendeels in Britse handen was. In feite was de
denkwereld van Mossadegh de geestelijke vader van een groot aantal erfgenamen in de
regio, zoals Khomeini, Saddam Hussein, Osama bin Laden en de Taliban. De werkwijzen
van hen was zeer verschillend, maar voor allen gold dat het westen slecht is en bevrijding
voor de lokale bevolking vooral bevrijding van buiten betrof.
De Verenigde Staten namen de leiding in het Midden-Oosten en namen de olie-industrie
in Iran over. In het land werd volop geld gepompt voor ontwikkeling van de bevolking.
Daarmee bleef het uit de greep van de Sovjet Unie. De buurlanden werden echter
belangrijker vanwege hun ligging langs de zuidflank van de Sovjet Unie. Het gevolg was
de vorming van een gordel van staten tussen de Middellandse Zee en de Himalaya met
pro-westerse regeringen die aanzienlijke financiële hulp kregen van de V.S.. Dit leidde in
1955 tot het Baghdad Pact. Toch waren er haarscheuren. De Amerikanen trokken hun
plannen en geld in om de Assouan Dam te bouwen, bang voor een verhoogde
katoenproductie in Egypte met de val van prijzen als gevolg. Nasser wilde het Suezkanaal
sluiten voor de olietransporten van de Britten sluiten en tot nationalisatie overgaan.
President Eisenhower vertelde het Congres dat het ‘bestaande vacuüm in het MiddenOosten door de V.S. moest worden ingevuld voordat Rusland het deed’. De infiltratie
van de Sovjets ging inderdaad door, zoals in Kazachstan waar in Baikonour het
hoofdcentrum kwam voor het testen van ballistische raketten. In de steppen van CentraalAzië werd de echte Koude Oorlog uitgevochten. De V.S. bouwden tal van
luchtmachtbases en communicatiestations aan de zuidflank van de Sovjet Unie. De sterke
positie van de V.S. in Centraal-Azië was opgebouwd op de steun van ondemocratische
leiders zoals in Pakistan. In Afghanistan werd veel geïnvesteerd door de Amerikanen. Het
zou echter niet lang duren of de regiems in de regio beseften dat zij de twee supermachten
tegen elkaar konden uitspelen. De shah van Perzië verrijkte zich, financiële hulp van de
V.S. bij de ontwikkeling van de landbouw faalde, critici als Khomeini kregen daardoor
de wind in de zeilen en de interne situatie was voor de Iraniërs beroerd. Het leger van Iran
werd het grootste van de wereld.
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De oprichting van de OPEC in 1960 was een definitieve stap om de invloed van het
westen te beknotten. OPEC was weliswaar geen politieke organisatie, maar wel een
middel om gezamenlijk en met één stem de politieke macht terug te brengen naar de regio
zélf.
De jaren zestig werden gekenmerkt door een groeiende rivailiteit tussen de supermachten
Amerika en Rusland. Moskou bouwde nieuwe contacten op in het Midden-Oosten,
Sudan, Yemen en Somalië en kreeg zo toegang tot het Suez-kanaal. Dat gold ook voor
Afghanistan of India. Iran accepteerde hulp van de V.S., maar bleef op goede voet met de
Russen. In de jaren zeventig probeerden veel regiems in de gordel van de Middellandse
Zee tot de Himalaya hun toekomst in eigen hand te nemen. Olie-industrieën werden
genationaliseerd, nieuwe heersers kwamen op zoals Saddam Hussein of Gaddafi.
Olieprijzen stegen spectaculair, westerse economieën betaalden het gelach. De Yom
Kippur Oorlog in 1973 toonde voor het eerste de Arabische wereld als een eensgezinde
factor waar rekening mee gehouden moest worden. Het belang van de westerse landen
om het gebruik van energie te reduceren noopte Amerikaanse architecten om gebouwen
te ontwerpen met de mogelijkheid energiebronnen te vernieuwen. Er werd voor het eerst
nagedacht over electrische auto’s. Nieuwe oliebronnen werden aangeboord, zoals in de
Noordzee, tot dan toe te kostbaar en omstreden. De jaren zeventig waren een periode van
grote welvaart voor de oliestaten, maar leidden ook tot dynastische regeringen met de
macht in weinig handen. Het Midden-Oosten importeerde in de jaren zeventig ca. 50%
van het wereldtotaal aan wapens. Iran werd een nucleaire macht, daarbij gesteund door
de V.S., Irak volgde en Pakistan, Israël investeerde enorm in nucleaire
wapenprogramma’s.

Terugkeer Khomeini naar Iran, 1979

Met de terugkeer van Khomeini naar Iran in 1979 was de westerse politiek in het MiddenOosten failliet gebleken. Verkeerde regiems waren in Azië overeind gehouden, niet
passende leiders en politici waren vervangen of afgezet. Dertig jaar politiek sinds de
Tweede Wereldoorlog hadden gefaald. De V.S. leek de Great Game van de twintigste
eeuw verloren te hebben.
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Sovjet Rusland profiteerde van de situatie. Het leek de ontstane machtslacune in Iran op
te vullen, Iraanse dissidenten werden opgeleid in marxistische leer, president Assad van
Syrië ontving steun. Intussen stegen de olieprijzen in het westen en werden in Iran de
buitenlandse olie-imperiums zoals BP genationaliseerd, de V.S. verloren hun inlichtingen
faciliteiten. Maar China bood de helpende hand…en stond de Amerikanen toe om nieuwe
faciliteiten te bouwen in het westen van het land. Intussen werd de invloed van Rusland
in Afghanistan groter en viel in 1979 het land binnen. Daar kwam de inval van Iraq in
1980 in Iran nog bovenop. Op het einde van de jaren tachtig was geheel Centraal-Azië in
politieke beweging. Nadat Iraq de oorlog met Iran had verloren, begon het Iraanse regiem
radicale sjiïtische bewegingen als Hezbollah te steunen. De V.S. begon Irak te steunen,
maar ook de oppositie tegen de Russen in Afghanistan. China kwam ook de oppositie te
hulp, Osama ben Laden werd gesteund door Saudische weldoeners, de uigur-moslims in
het westen van China radicaliseerden. In 1989 werden de Russen uit Afghanistan
verdreven.
De volgende drie decennia zou de wereldpolitiek beheerst worden door gebeurtenissen in
landen in Azië. De strijd om invloed in de landen hier veroorzaakte oorlogen, opstanden
en internationaal terrorisme, maar ook kansen. In landen als Kazakhstan, Azerbaijan, of
Rusland en China. In 1990 viel Irak Kuweit binnen, net daarvoor was de Berlijnse Muur
gevallen, en de Sovjet Unie stortte ineen. China was in een belangrijke overgangsperiode
geraakt, nu de hervormingen van Deng Xiaoping resultaat boekten. China raakte uit haar
isolement en werd een economische, militaire en politieke macht. Na de aanslag op de
Twin Towers op 11 september 2001 door Ben Laden en al-Qaida probeerden de V.S. de
landen van het Midden-Oosten, Centraal-Azië en China aan zich te commiteren omwille
van nationale veiligheid. In veel opzichten blijken de decennia rond 2000 een ramp voor
Europa (en de V.S.) in de strijd om een positie te verwerven in de vitale gebieden die oost
en west verbinden. In Turkije is een gevecht gaande om de ziel van het land, Ukraïne
wordt verdeeld door verschilllende politieke visies, Syrië is het slagveld geworden van
een strijd tussen conservatisme en liberalisme, in Xinjiang blijkt de Uigur-bevolking
militanter dan ooit. Het lijken de geboortepijnen van een regio die weer opstaat, met een
verschuiving van het wereldcentrum naar een gebied waar het duizenden jaar lag. De
vondsten van nieuwe reserves grondstoffen, zoals olie en gas spelen daarbij een grote rol.
Inmiddels zijn veel steppegebieden veranderd in rijke landbouwgebieden. Steden groeien
als kool, Baku in Azerbaijan, of Erbil in Iraq, Astana in Kazachstan, Urumqi in China.
Een web van olie- en gas-pijplijnen vormt het goud van een nieuwe Zijderoute die
Centraal-Azië verbindt met China, Rusland en Europa. Onlangs is een moderne treinroute
geopend van West-Europa naar China: een Zijderoute on wheels.

Silkroad on wheels
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Nieuwe treinroutes zullen China met Pakistan, India, de Balkan en Siberië verbinden. Er
is zelfs sprake van een tunnel onder de Beringstraat die China verbindt met Alaska en
Canada. De economische motor van China draait vooral op gasimport uit Centraal-Azië
en Rusland, met contracten van dertig jaar. De westelijke provincies in China bloeien
economisch op. Veel internationale bedrijven hebben hun fabrieken naar hier verplaatst
vanwege de lage lonen en inmiddels goede transportverbindingen. Nieuwe intellectuele
centra komen op in het Midden-Oosten, Centraal-Azië en China. Nieuwe musea ontstaan
in Qatar, Baku, Abu Dhabi. Westerse modehuizen als Prada of Louis Vuitton hebben een
enorme afzetmarkt in Azië. In 2013 stelde de chinese president Xi Jinping in Astana dat
de tijd rijp is voor ‘de Zijderoute Economische Gordel’, ofwel de aanleg van een ‘Nieuwe
Zijderoute’. Toch zijn er ook donkere wolken aan de hemel in Eurazië: Europa in
vertwijfeling, Brexit, Rusland met Poetin als nieuwe tsaar, China met een ‘keizer’ voor
het leven. Voorlopig aan elkaar verbonden…maar voor hoe lang?
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