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Inleiding
Sinds de mens in het Neoliticum een sedentair bestaan ging leiden, werd reizen een
langzaam maar zeker steeds belangrijker onderdeel van het leven. De redenen ervan
waren divers en werden er meer naarmate de tijd vorderde. Tot de oudste vormen van
reizen behoorde in deze vroege tijd de handel in grondstoffen, allereerst noodzakelijk
voor de economie van metallurgie. Omdat voor de productie van brons meerdere
grondstoffen noodzakelijk zijn die meestal niet op dezelfde plaats gevonden worden,
werd verkeer en handel noodzakelijk. Dat ontstond niet overal op hetzelfde moment,
maar groeide uiteindelijk uit tot een mondiaal fenomeen. Het ontstaan van steden
bevorderde de handel in diverse producten, maar zorgde ook voor verspreiding van
culturele en religieuze zaken. Oorlog en strijd leverden op hun beurt veldtochten op, maar
ook kennis en kunstzinnige smaak van de tegenstander. Religieuze opvattingen en goden
verhuisden naar verdere streken, ja versmolten vaak met vreemde religies en goden.
In jongere tijd specialiseerden diverse culturen zich in een grootschalige handel, zoals de
Phoeniciërs of later de Kelten. Via hun reisroutes over land of over zee verspreidden zich
kunst en cultuur op grote schaal, zelfs schrift en taal. Grootse militaire operaties zoals van
Alexander de Grote of de Romeinen leidden tot schaalvergroting in politieke zin, maar
ook routes van handel en verkeer. De economie werd erdoor gestimuleerd, goederen en
religies reisden van oost naar west en vice versa. Grootschalige reisroutes ontstonden na
de militaire expedities en bleven eeuwenlang de aorta van het handelsverkeer en
religieuze missies. Heilige plaatsen werden steeds vaker bezocht door vrome pelgrims,
zoals door de talloze zieken die naar de heiligdommen van Asclepios gingen, de vrome
boeddhisten die de tocht van Boeddha achterna gingen, of zoals Egeria die rond 400 naar
het Heilig Land ging. Oude handelsroutes werden zo religieuze highways. Dat zou ook zo
blijven in de Europese middeleeuwen, zowel voor pelgrims als kruisvaarders. Hun
reisroutes zorgden voor welvaart en bevordering van culturele en artistieke diversiteit.
En dan is er ook de nieuwgierigheid die mensen op reisroutes brengt.
Ontdekkingsreizigers als Ibn Battuta of Marco Polo reisden jarenlang op zoek naar
onbekende werelden. De ontsluiting ervan zou veel betekenen voor politiek, handel en
cultuur. Het in kaart brengen van de reisroutes ging hand in hand met een betere
cartografie.
Al in de middeleeuwen maakten kunstenaars reizen over grote afstanden op weg naar
nieuwe opdrachtgevers. Zo verspreidden zij hun idioom naar nieuwe bestemmingen.
Vanaf 1500 gingen kunstenaars zélf op zoek naar nieuwe bestemmingen en ideeën; vaak
zou het later leiden tot kantelperioden in hun eigen geboorteland. Met betere
mogelijkheden van reizen in de 18e eeuw ontstonden reisroutes voor de people well to do,
de ‘Grand Tour’. Als uitvloeisel van de Verlichting zou het kunst en cultuur in WestEuropa op zijn kop zetten.
Het toerisme ontstond met de Industriële Revolutie in Engeland en gold in eerste instantie
voor de nieuwe middenklasse. Thomas Cooke organiseerde het toeristisch verkeer naar
de Wereldtentoonstelling in Crystal Palace in 1851. Het zou uitgroeien tot een
toeristische organisatie voor het massatoerisme. Het massatoerisme van de 20e eeuw heeft
noodzaak om culturele monumenten en sites toegankelijk te maken, bevorderd. Maar
daarnaast ook de kennis van culturen vergroot. Voor veel landen is massatoerisme langs
versleten reisroutes economisch onmisbaar geworden terwijl de zoektocht naar
alternatieve reisroutes groeit.
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Bewijzen van vroege reisroutes
Nog altijd beschouwen wij Mesopotamië als de wieg van de beschaving. Sinds het einde
van het 4e millennium v. Chr. ontstonden hier talloze steden in een zich snel
ontwikkelende maatschappij. Op het hoogtepunt van de vroege beschaving in
Mesopotamië voltrok zich een parallelle ontwikkeling in het Indusdal van NoordIndia/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. In beide culturen beschikte men over schrift. De vondst van duizenden
artefacten in beide regio’s maakt de reconstructie van een verkeersroute over zee tussen
beide gebieden mogelijk. Er blijken intensieve relaties te hebben bestaan tussen ca. 2500
en de tijd waarin de Induscultuur verdween rond 1900 v. Chr.
Het is belangrijk te weten dat de zeespiegel in de afgelopen 15.000 jaar honderd meter is
gestegen. De kusten van Mesopotamië en de Indus waren oorspronkelijk slechts zo’n
duizend kilometer van elkaar verwijderd, tegenwoordig zo’n tweeduizend kilometer. In
het 4e millennium v. Chr. moet de afstand tussen de kusten dus veel korter geweest zijn.
Zeewaardige schepen waren in het Indusdal bekend, gelet op afbeeldingen van schepen
met vogels die land moesten zoeken (disha-kaka). Wanneer een schip op zee uit koers
was geraakt en een kustlijn niet te zien was, werden de vogels losgelaten zodat zij de
koers naar het vasteland konden aangeven.

Zeeroute van Indusdal naar Mesopotamië

Zegel met dishi-kaka boot, Mohendjo Daro

Hoewel wij geneigd zijn de culturen van Mesopotamië belangrijker in te schatten als die
van het Indusdal is het goed te weten dat rond 2500 v. Chr. de bevolking van de laatst
genoemde regio bijna 17 maal zo groot was als die van Mesopotamië en een bevolking
telde van ca. 5 miljoen. Knopen van carneool uit het Indusgebied zijn in koningsgraven te
Ur gevonden. Diverse zegelstenen met Harappa-schrift zijn in Mesopotamië gevonden.
Op sommige cylinderzegels uit de tijd van Naram-Sin (Akkadiër) zijn voorstellingen van
waterbuffels, dieren die mogelijk in handelsrelaties zijn geïmporteerd in Mesopotamië.
Het lapis lazuli dat in Mesopotamië is gevonden komt waarschijnlijk uit Lothal in het
Indusdal; Harappa had een kolonie in Shortugai (Afghanistan) waar lapis lazuli werd
gewonnen. Er zijn talloze zegels van het Indusdal gevonden in steden in Mesopotamië.
Deze zegels werden gebruikt om handelswaar van een zegel te voorzien.
Door diverse auteurs zijn iconografische invloeden op voorstellingen in het Indusdal
aangetoond, met name voorstellingen met betrekking tot het Gilgamesj-epos. Er zal dan
ook een wederzijdse invloed op de religie geweest zijn.
Uit recent DNA-onderzoek is gebleken dat de Sumeriërs in Mesopotamië oorspronkelijk
uit India kwam. Zij spraken een niet Indo-Europese en niet-Semitische taal. Er zijn ook
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overeenkomsten aangetoond tussen het Proto-Elamitisch schrift (ca. 3000 v. Chr.) en het
Indus schrift.
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
zogenaamde Harappa-cultuur ontdekt in het Indusdal. Deze spectaculaire ontwikkelingen
zouden hun schaduw vooruitwerpen naar andere regio’s in Azië en het zuidoosten van
Europa.

Akkadische zegelafdruk met waterbuffels

‘Gilgamesj-zegel’uit Indusdal

Dat Troje in de Bronstijd ( Troje II: 2600-2400 v. Chr.) een belangrijk centrum geweest
moet zijn, blijkt wel uit de vele grondstoffen en materialen die uit alle windstreken naar
hier kwamen. De analyse van de gevonden materialen uit Troje II maakt duidelijk dat de
stad verbonden is geweest met een netwerk van handeslwegen en reisroutes. Tientallen
soorten van grondstoffen zijn afkomstig uit de meest van elkaar verwijderde gebieden,
van Centraal-Europa tot Afrika en Centraal-Azië. Grondstoffen als tin of lapis lazuli
moeten via lange handelswegen naar hier geraakt zijn. Wij kunnen echter enkel
vaststellen dat veel grondstoffen naar Troje vervoerd zijn, maar hoe en via welke wegen
is niet bekend.

Troje. Mogelijke contacten. 1. nefriet; 4 lapis lazuli; 5 tin; 13 goud; 17 touwkeramiek

In 1984 is te Uluburun bij Kas aan de zuidoost-kust van Turkije het scheepswrak van een
handelsschip uit de tweede helft van de 14e eeuw v. Chr. op de bodem van de zee
gevonden, Het tijdstip van de ondergang van het schip was een hectische in Voor-Azië :
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de Mitanni waren door de Hethieten ingelijfd, de Egyptenaren stonden tegenover de
Hethieten. In Griekenland domineerde de Mykeense cultuur, Het Assyrische rijk was in
wording. Tussen Kreta en Egypte bestonden intensieve handelsrelaties.
In het schip werden de meest uiteenlopende grondstoffen en goederen gevonden. Er
werden maar liefst 354 ruwe koperplaten gevonden (ossenhuidbaren), 121 tinbaren,
blauwglas, terebinthars, ivoor, vruchten, aardewerk, bronzen wapens en werktuigen en
gouden en zilveren sieraden. De meeste producten waren voor de export bestemd.
Keramiek en sieraden waren afkomstig uit de Kanaänitische stadstaten van de Levant,
sieraden en aardewerk uit Egypte, koper uit Cyprus, rolstempels uit Assur, wapens en
keramiek uit de Mykeense wereld, een zwaard uit Sicilië en barnsteen uit de Oostzee.
Onder de luxe artikelen bevonden zich nijlpaardtanden, bergkristal, achaat,
struisvogeleieren en goud. Bijzonder was de vondst van de gouden scarabee van koningin
Nofretete.

Reconstructie scheepswrak Uluburun

Scheepswrak met inhoud

Het schip was blijkbaar op een handelsreis op een route in het oostelijke Middellandse
Zeegebied. Omdat het goederen uit zulke uiteenlopende gebieden vervoerde is moeilijk te
zeggen waar het vandaan kwam. Het schip zelf was gebouwd van cederhout. Tot de
vondst van het schip waren teksten en afbeeldingen de enige overleveringen om het
handelssysteem in de late Bronstijd te reconstrueren. Nu is bewezen dat alle staten van
het oostelijk Middellands Zeegebied (en zelfs nog meer) aan deze handel deelnamen.
Ossenhuidbaren uit het oostelijk Middellands Zeegebied werden ook in Oberwilflingen
en Sète gevonden.

Fenicische handelsroutes
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De Fenicische steden lagen aan de kust van Libanon, een smalle strook die door de Hoge
Libanon van het binnenland is gescheiden. De bond van onafhankelijke havensteden met
talloze havensteden en stapelplaatsen in het Middellands Zeegebied was ideaal geschikt
voor handel tussen de Levant en de rest van de oude wereld. Rond 1200 verdween de
Mykeense beschaving en raakten Egypte en de Hittieten verzwakt of verdwenen, een
machtsvacuum dat door tal van Fenicische steden werden opgevuld. De Fenicische
handel groeide tussen 1200 en 800 v. Chr. uit tot een wereldeconomie omringd door grote
rijken. De Feniciërs behoorden tot de belangrijkste handelaren in de wereld. Hun handel
was in eerste instantie gebaseerd op purper kleurstof uit Tyrus, daarnaast bijvoorbeeld
ook glas en wijn. Uit Cornwall en Spanje betrokken zij metalen als tin en zilver. In het
gehele Middelllandse Zeegebied werden handelsposten gesticht, waarvan Carthago de
belangrijkste was. Volgens Herodotus zou een Fenicische vloot die door farao Necho II
rond 600 v. Chr. op expeditie naar de Rode Zee was gezonden, om Afrika heen gevaren
zijn. In het 2e millennium v. Chr. handelden de Feniciërs met Somalië.
De Feniciërs verspreidden met hun handelsactiviteiten hun alfabet naar de Griekse wereld
en Kreta. De Grieken namen de meeste letters uit het alfabet over. In Noord-Afrika
verbasterde het Fenicisch in de Punische taal die nog in de 5e eeuw na Chr. werd
gesproken.
De religieuze overtuigingen en praktijken waren grotendeels verwant aan die van hun
buren in Kanaän en meer een staatsinstelling dan privé-overtuiging. Tempelprostitutie en
kinderoffers waren praktijk. Met de handelspraktijken verhuisden religie en goden mee.
In Carthago waren Baal-Hammon en Tanit de belangrijkste goden, Fenicisch van
oorsprong.

Dong-Son, verspreiding van bronzen trommels

Detail trommel met schip

Tussen ca. 1000 v. Chr. en de 1e eeuw v. Chr. bloeide de Dong-Son cultuur aan de Rode
Rivier in het noorden van Vietnam. Deze cultuur is bekend om de bijzonder technisch
vervaardigde trommels die waarschijnlijk werden gebruikt in de oorlog, maar ook bij
festivals. Zij dienden ook als machtssymbool voor de stamleider en cultusobjecten in de
grafcultuur.
Dong-Son was een zeevarend volk dat in geheel Zuidoost-Azië handel dreef. Bronzen
trommels worden aangetroffen in geheel Achter-Azië en grote delen van Indonesië. De
grootste trommel bevindt zich in een tempel op Bali. Trommels kunnen vanuit het DongSon gebied zijn geëxporteerd of de technische vaardigheid kan zijn overgedragen. Men
moet hebben beschikt over zeewaardige schepen, bewijzen van export zijn te over,
preciese vaarroutes onbekend.
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De Rhône is de enige rivier die het Middellandse Zeegebied verbindt met het noorden
van Europa. Sinds de Feniciërs is het een hoofdas voor migraties van volkeren en
transport van koopwaar. In 218 v. Chr. Trok Hannibal de Rhône over met zijn leger van
80.000 manschappen om Rome over land aan te vallen.
Vanuit de Griekse kolonie Massalia (Marseille) was de Rhône een zeer belangrijke
handelsroute van het Midellandse Zeegebied naar de westelijke Hallstatt en vroege La
Tène cultuur. Keltische stammen in het noordoosten van Frankrijk en westen van
Duitsland importeerden veel kostbare artikelen via Massalia : Grieks aardewerk of
bronzen vaatwerk. Het indrukwekkende graf van Vix (Châtillon-sur-Seine) is daar een
sprekend voorbeeld van. In de laatste fase van de Halstattcultuur tussen ca. 600 en 475 v.
Chr. zijn de meeste rijke graven in het westen geconcentreerd. De nieuwe
vorstendommen lagen dichtbij de belangrijke routes die de Rijn, Seine, Loire en BovenDonau met de Rhône verbinden. De Keltische vorsten in het westen konden zo niet alleen
geweldige winsten maken met de handel, maar kregen ook toegang tot luxe goederen uit
Griekenland en het Middellandse Zeegebied.

De Rhône, hoofdader van handel en verkeer in Keltische tijd Vix, detail krater

In de tijd van Herodotus (ca. 475 v. Chr.) liep de Koninklijke Weg van het Perzische Rijk
over 2875 kilometer van Susa ten oosten van de Tigris naar Smyrna aan de Aegeïsche
Zeekust. Daarvoor werd een oude hoofdweg door Darius de Grote opnieuw aangelegd.
Op deze manier was snelle communicatie mogelijk, door middel van ruiters en paarden in
9 dagen. Het westelijke deel van de route was waarschijnlijk al eerder aangelegd door de
Assyriërs. Vanaf Babylon splitste de weg in twee richtingen, één naar het noordoosten en
later onderdeel van de Zijderoute, één naar Susa en Persepolis. De weg maakte het
mogelijk om handel over grote afstanden te organiseren.

Koninklijke Weg
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Reisroutes en culturele verspreiding in de klassieke oudheid
Met zijn veroveringen in Azië in een tienjarige operatie zouden Europa en Azië voor het
eerst langdurig met elkaar in contact zijn. Alexander de Grote 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.
In feite legde Alexander de basis voor een infrastructuur van wegen, routes en nieuw
gestichte steden die in later tijd door de handelaren van de Zijderoute zouden worden
gebruikt. Daarbij valt op dat hij veel vanzelfsprekende gebieden doorkruiste, zoals de
kustweg in de Levant of een deel van de Perzische Koninklijke Weg. Daarnaast trok hij
ook door de Iraanse zoutwoestijn, stak de Hindu Kush over en wist zijn troepen via de
Kyzil Kum de rivier de Amu Darya over te brengen. Deze laatste barrières waren zeker
niet de gemakkelijkste, maar reistechnisch wél de meest voor de hand liggende door
Centraal-Azië. De eeuwenlange verkeersstromen door deze gebieden zouden de goede
keuze ervan bewijzen.
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 Griekse culturele genen
bleven 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. Veel archeologische vondsten in
bijvoorbeeld Afghanistan getuigen hiervan.

Reisroute van Alexander de Grote in Centraal-Azië met door hem gestichte steden
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Pas nadat Wudi in 140 v. Chr. de keizerlijke Chinese troon besteeg richtte China zich op
het westen. De keizer stuurde een delegatie onder leiding van Zhang Qian naar het westen
in een poging om een bondgenootschap te vormen met de Yuezhi stam tegen de Xiongnu.
Ondanks een vertraging van tien jaar vanwege zijn gevangenschap bij de Xiongnu
bereikte hij het Fergana-dal en uiteindelijk het hof van de Yuezhi aan de oever van de
Amu Daria in 129 v. Chr. Het bondgenootschap mislukte maar Zhang Qian wekte de
interesse bij de keizer door zijn uitvoerige beschrijvingen van de streken waar hij geweest
was, inclusief het gebied van de Parthen op het Iraans Plateau. Hij had redelijke acurate
informatie ingewonnen over India. De keizer was zeer opgetogen om handel te drijven
met de volkeren in de streken waarover Zhang Qian had bericht. De corridor tussen een
deel van het Tibetaanse plateau en de Mongoolse woestijn moest worden beschermd, de
Grote Muur werd uitgebreid tot de Jadepoort. Deze veilige route dreef veel kooplui naar
de poorten van de Grote Muur, kostbare producten en ideeën kwamen het Chinese rijk
binnen. De Chinese heersers gingen nu de internationale waarde van zijde inzien. Bactrië
werd daarmee een van de belangrijkste verbindings- en handelsroutes van Eurazië. Aan
de belangrijkste verkeersroutes ontstonden karavaansteden om de karavanen te
faciliteren. Een zeer belangrijke handelsroute werd de Hexi Corridor vanaf de westelijke
oever van de Gele Rivier. De Romeinen richtten zich vanaf het midden van de 1e eeuw v.
Chr. op het oosten en erfden hun oostelijke handelsroutes van de vroegere Hellenistische
mogendheden en de Arabieren. Handelssteden als Petra, Palmyra en Dura Europos
profiteerden van de groeimarkt. In de 1e eeuwse Periplus van de Rode Zee werden de
zeeroutes van de Middellandse Zee naar India beschreven.

Zhang Qian, route en muurschildering in Dunhuang

De eerste cultuur met een zeer doorwrocht wegennet was die van het Romeinse rijk.
Reeds in de 1e eeuw v. Chr. werden de eerste grote wegen aangelegd. Naarmate het rijk
een wereldrijk werd nam de omvang van het wegennet spectaculair toe. De wegen waren
van grote betekenis voor de ordehandhaving in de verplaatsing van de talloze legioenen,
maar ook voor het transport van autoriteiten, communicatie en handel. Het wegennet was
in eerste instantie bestemd om de veroverde gebieden te verenigen en te consolideren
binnen het rijk. In de hoogtijdagen van het Romeinse rijk liepen er 29 militaire wegen
vanuit Rome naar de verschillende windstreken en de 113 provincies in het laatRomeinse rijk waren verbonden door maar liefst 372 grote wegen. Het wegennet omvatte
in totaal 400.000 kilometer waarvan meer dan 80.000 geplaveid. Barrières werden
opgeheven door de bouw van bruggen en verhoogde wegen. Reizigers konden een
itinerarium raadplegen, de Tabula Peutingeriana is de bekendste. Een en ander betekende
dat in de bloeitijd van het Romeinse rijk exotische producten van buiten efficiënt naar
allerlei steden konden worden vervoerd. Daarnaast werden door de handel en
verplaatsing van legioenen veel nieuwe religies geïntroduceerd en verspreid, vaak uit het
oostelijk deel van het rijk of van nog verder weg. Daarmee werd de Romeinse
samenleving meer en meer multicultureel, voorzover de samenstelling van zoveel
verschillende volkeren dat al niet veroorzaakte.
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In de 1e en 2e eeuw bloeide de overzeese handel met India volop. De belangrijkste
handelspartners in het zuiden van India waren de Tamils. De zeehandel bevorderde de
cartografie.

Romeins wegennet

De vereniging van het Romeinse rijk heeft veel betekend voor de verspreiding van
denkbeelden en religies. Zo reisden oriëntaalse religies zoals het mithraïsme, jodendom,
gnosticisme of manicheïsme en christendom door het gehele rijk. Opvallend is dat nogal
wat Mithras-heiligdommen zijn gevonden aan de noordoost grens van het Romeinse rijk,
aan de Rijn of de Hadrian’s Wal, in ieder geval daar waar veel vreemde soldaten
verbleven die de religie waarschijnlijk hebben meegenomen. Er ontstond een rijke cultuur
van syncretisme waarbij lokale goden vermengd werden met van oorsprong Romeinse.
Het is dankzij het goede wegennet dat Paulus zijn reizen deels over land kon maken en
daarmee het christendom in veel steden in Klein-Azië kon prediken.

Romeins verkeer op land en over water
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In 1907 werd voor de kust van Tunesië ter hoogte van Mahdia een Grieks schip met een
zeer gevarieerde lading gevonden. Het schip was vergaan tijdens een storm, op weg van
Griekenland naar Rome of een van de Romeinse steden in Italië. De ramp zou zich
hebben voltrokken tussen 80 en 70 v. Chr. Gesuggereerd wordt dat het schip een deel van
de geroofde buit vervoerde die door Sulla tijdens de Burgeroorlog in Griekenland was
veroverd. In 86 v. Chr. is Athene door Sulla veroverd en zijn veel kunstschatten naar
Italië vervoerd. Kunst werd in Rome in deze tijd een gewild artikel bij de rijken, en vond
een weg zowel naar publieke gebouwen als privé-woningen. De periode van de
schipbreuk was precies de tijd waarin Rome materieel en cultureel vergriekste op het
einde van de Republiek. Het ontstaan van de kunstmarkt veroorzaakte een bijzondere
groei van een kunstindustrie in Athene aan het begin van de 1e eeuw v. Chr.

Model van Grieks schip uit Mahdia

Bronzen herme

Het schip was 40,6 meter lang en 13,8 meter breed. De lading was zeer divers. Er
bevonden zich veel marmeren bouwmaterialen in het schip, zoals zuilen, kapitelen,
basementen en delen van lijsten. Kostbaar was de hoeveelheid aan bronzen en marmeren
beelden en rijk meubilair. Zo werd een buste van Aphrodite van Parisch marmer
gevonden, daarnaast bustes van Niobe, een satyr, een buste van Hercules, twee bustes van
Artemis. Gevonden bronzen beelden waren in een uitstekende conditie, zoals de figuur
van Eros, een herme van Dionysos, dansende figuren, Hermes, en busten van Dionysos
en Ariadne. Bovendien werden twee klinai (aanligbedden) gevonden, vijf kandelaars en
fraaie kraters. Temidden van andere objecten als ex voto’s en amforen werden ook baren
van lood gevonden ( in Spanje vervaardigd).

Mahdia, Eros, detail

Mahdia, monumentale marmeren krater
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Naast reizen om militaire, politieke of commerciële redenen kwam er in de Romeinse
keizertijd een reden om te reizen bij: het toerisme. Rijke Romeinen wilden met eigen
ogen de restanten van oude beschavingen zien. Het rijke verleden van Griekenland,
Klein-Azië en Egypte oefende een grote aantrekkingskracht uit. Een rondreis langs de
Griekse steden en heiligdommen stond hoog op het lijstje: Athene, Sparta, Korinthe,
Delphi en Olympia. Daarbij kon men gebruik maken van reisgidsen zoals het ‘Gidsboek
door Griekenland’ van Pausanias, een rondreizende geograaf uit de 2de eeuw na Chr.
Bekend is dat er tijdens de Olympische Spelen een hausse aan bezoekers was.

Pausanias ‘Gidsboek door Griekenland’

Ook diverse keizers maakten geregeld reizen naar Griekenland. Zo maakte Nero, een
ware filhelleen, in 66 na Chr. een reis naar het land en nam deel aan de zangwedstrijden
van de vier grote kransspelen, de Pythische, de Isthmische, de Nemeïsche en de
Olympische Spelen, die op zijn verzoek alle vier in één jaar werden gehouden. Een echte
reiskeizer was Hadrianus. Hij reisde meerdere malen naar Griekenland en Klein-Azië,
maar ook naar bijvoorbeeld Noord-Afrika, Gallia, Palmyra, Thracia, Judea, Egypte en
Macedonia. De gevolgen van zijn reizen naar de Griekse wereld bleven niet uit: in kunst
en cultuur, bouwkunst en modes werd zijn regeerperiode en die van zijn opvolgers
bepaald door de Griekse beschaving.

Villa Adriana, Tivoli. Beelden van Serapeum van de Canopus
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Romeinse cartografie
De oudste vermelding van een Romeinse kaart dateert uit 174 v. Chr en wordt aan
Tiberius Sempronius Gracchus toegeschreven. Het betreft een kaart van Sardinië naar
aanleiding van een overwinning van Gracchus op het eiland. Pas in de late Republiek
werd het belang van geografische kaarten belangrijker geacht voor het bestuur en de
propaganda. Caesar liet een onderzoek uitvoeren naar de bekende wereld, een operatie
die echter tot in de tijd van Augustus zou voortduren. Dit resulteerde in de wereldkaart
van Agrippa.

Hereford, Caesar/Augustus geeft opdracht voor kaart

Itinerarium Antonini, wegennet Engeland

In de keizertijd kende men de zogenaamde Itineraria, wegenkaarten waarop de namen
van plaatsen zijn opgesomd en de reisafstanden. Deze zijn echter niet geografisch
weergegeven, in feite is het een afstandenlijst van 17 reisroutes. Het Itinerarium Antonini
is zo’n reisgids uit het begin van de 3e eeuw en bijgewerkt tot het einde van de 4de eeuw.
De bewaarde versie is een kopie uit de 13e eeuw. Aangezien het hoofddoel van de kaart
was om de wegen tussen grote steden aan te geven, was natuurgetrouw perspectief niet
vereist of wellicht nog niet mogelijk. De reiziger had genoeg houvast aan de plaatsnamen,
afstandsvermeldingen, zijwegen op de juiste plaats, vignetten ter herkenning van speciale
locaties (badplaats, fort), en de namen van rivieren, zeeën en gebergten.

Tabula Peutingeriana, fragment
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Ooit moet de informatie op de kaart in het westen zijn begonnen met Spanje en bijna heel
Groot-Brittannië. Dit deel miste al in 1508. Nu begint de kaart met het deel waarop zich
Nederland bevindt. In het oosten gaat de wegenkaart zelfs door tot in India.
Vergelijkbaar met de Itineraria is de periplus. Het betreft een lijst van havens en gegevens
over kusten, met afstanden. Reeds de Grieken waren hiermee vertrouwd, Hecataeus van
Milete zou de eerste gemaakt hebben. Er zijn talloze periplus gemaakt, van kust van
Afrika, de Atlantische kust van Europa, de Rode Zee en het gebied tussen Indus en
Perzische Golf. De beroemdste is de Periplus van de Erythraeïsche Zee uit de 1e eeuw na
Chr. Hij beschrijft de kusten van de Rode Zee en van die van India tot aan de Ganges en
de oostkust van Afrika. Op veel plaatsen die in de periplus worden genoemd zijn
Romeinse handelsactiviteiten waargenomen, hetzij in gevonden objecten, hetzij restanten
van opslagplaatsen zoals aan de Indische westkust.

Periplus van de Erythraeïsche Zee

Populaire reisroutes die wij vooral beschouwen als typisch middeleeuws zijn de
pelgrimsroutes. Inderdaad zijn zij karakteristiek voor monotheïstische religies als het
jodendom, christendom, boeddhisme of de islam maar in de oudheid was het ook een zeer
bekend en populair fenomeen. Men kan denken aan de heilige plaats van Osiris in
Abydos, Delphi of de talloze Asklepios-heiligdommen in de Griekse en Romeinse wereld
of de historische plaatsen die met Boeddha verbonden zijn. Reizen naar de talloze
Asklepios-heiligdommen waren populair tot in de Romeinse keizertijd. Het waren vooral
zieken die deze heiligdommen bezochten. In Epidauros waren dan ook allerlei praktische
voorzieningen zoals hellingbanen voor het transport van zieken. Naarmate het vroege
christendom groeide werden de praktijken bij deze Asklepieia vervangen door christelijke
pelgrimstochten. Lichamelijk en geestelijk heil werd gevonden bij de graven van de
martelaren of de loca sancta in het Heilig Land. Sinds Helena het Heilig Land bezocht en
de eerste monumentale kerken verrezen in Jeruzalem en Bethlehem ontstonden nieuwe
reisroutes, naar het Heilig Land. De triomf van het christendom in de 4e eeuw bracht er
velen toe om de heilige plaatsen te bezoeken. Als zij dat al niet spontaan deden, werden
zij er wel op gewezen dat een pelgrimage naar de Bijbelse plaatsen bij het ware geloof
hoorde.
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Vroege christelijke pelgrimstochten
Het Latijnse woord 'peregrinatio' is afgeleid van 'per ager' = ' door de velden'. Voor de
pelgrimstocht in het christendom beschikken wij over goede precedenten die als
voorbeeld voor de pelgrim dienen. Abraham werd een pelgrim toen God hem zijn land
liet verlaten om naar het Beloofde Land te gaan. Jacob werd ook pelgrim, want hij
verliet zijn land en verbleef in Egypte, vol droefheid en duisternis. De Israëlieten
begonnen met hun Uittocht een lange pelgrimstocht vol ontberingen, om uiteindelijk
het Beloofde Land te bereiken. Ook het Nieuwe Testament kent tal van voorbeelden.
Na de Opstanding ging Christus naar Jeruzalem en werd beschouwd als een pelgrim
toen hij zijn leerlingen ontmoette op weg naar Emmaus ( 'Tu solus peregrinus es in
Ierusalem' ).
Dat pelgrims reeds vroeg in groten getale naar bijvoorbeeld Rome trokken, blijkt uit
een overlevering van Hieronymus: " Waar loopt men elders zo te hoop dan in Rome, in
de kerken en bij de graven van de martelaren, met zo'n geestdrift en zo massaal".
Ambrosius beschrijft het feest van Petrus en Paulus op 29 juni: " Samengedrukte
massa's doorkruisen de straten van de stad. Op drie verschillende wegen viert men het
feest van de heilige martelaren. Men zou wel geloven dat de gehele wereld aanwezig
is." Uit andere overleveringen blijkt dat pelgrimstochten vanaf de 5de eeuw hoe langer
hoe meer in zwang kwamen, met name naar het Heilig Land en Rome.

Itinerarium Burdigalense

Met de opkomst van het christelijk pelgrimswezen kwamen er ook reisgidsen. De
oudste is geschreven door een burger uit Bordeaux, het Itinerarium Burdigalense, en
dateert uit 333-334. Het is een beschrijving van de reis van de auteur nar het Heilig
Land. Zijn beschrijving van Jeruzalem bevat veel belangrijke informatie over de
topografie van Jeruzalem. De auteur kende precies de overtocht van de ene Romeinse
provinciegrens naar de andere. Hij maakte op zijn tocht gebruik van het uitgebreide
Romeinse wegennet.
Pelgrims ondernamen de lange tocht naar het Heilig Land omdat men daar als nergens
anders hereniging met God kon zoeken. Sommige pelgrims keerden niet terug maar
begonnen een nieuw leven in de buurt van de heilige plaatsen. Dat stimuleerde weer
andere pelgrims om dezelfde reis te maken. Het eerste zeer uitgebreide reisverslag van
een pelgrimage naar het Heilig Land is dat van de uit Zuid-Gallië of Noord WestSpanje afkomstige Egeria uit ca. 400. Haar verblijf in het Heilig Land zou maar liefst
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drie jaar duren! Zijn uit de 4de eeuw zo'n honderd bedevaart-beschrijvingen bekend, in
de 6de eeuw zijn dat al zo'n 150. .... En dat ondanks de gevaren die pelgrims juist in
deze tijd bedreigden, zoals aanvallen van barbarenstammen.
Een zekere Antonius van Piacenza schrijft in zijn reisverslag uit ca. 570 dat de
relieken op Golgotha in Jeruzalem door de pelgrims in de hand werden gehouden en
gekust. Ook zag hij daar de spons en de rietstengel, en Christus' geselpaal.
Het toegankelijk maken en de verering van de loca sancta in het Heilig Land, maar
met name in Jeruzalem, dateert uit de tijd van keizer Constantijn, die na het Concilie
van Nicaea in 325 opdracht gaf tot oprichting van enkele indrukwekkende gebouwen
op de plaats van Calvarie en het H. Graf en tot de stichting van een basilika op de
Olijfberg. Ook zijn opvolgers keizerin Eudokia en Juvenalis, bisschop van Jeruzalem
in de 5de eeuw, Justinianus in de 6de eeuw, gingen voort met het stichten van kerken en
kapellen op de heilige plaatsen.
Constantijn liet ook bij een aantal martelarengraven aan de uitvalswegen van Rome
grote gedachteniskerken bouwen. Bij de aanleg van deze kerken was in alles rekening
gehouden met de bezoekende pelgrims. Bij de kerk aangekomen werden pelgrims via
poortgebouwen, zuilengangen en een groot atrium het heiligdom binnengeleid. Ter
verkrijging van dit show-effect moest de kerk soms op een bijna onmogelijke plaats
worden gebouwd, zoals bij de kerk van Agnes of de oude St. Pieter het geval was. Ook
ontstonden ver van de steden grote pelgrimsoorden. Voorbeelden ervan treffen wij aan
te Tebessa (Algerije), rondom het graf van de martelares Crispina of te Qalat' Sem'
An, waar een reusachtig pelgrimsoord in de 5de eeuw verrees rondom de zuil van
Symeon de Styliet.

Monza, pelgrimsflesje

Ravenna, S. Apollinare Nuovo, Vrouwen bij het Graf

Pelgrimroutes werden reisroutes voor de verspeiding van christelijke beeldtaal naar
West-Europa. De pelgrimskerken in het Heilig Land werden op gegeven moment
voorzien van voorstellingen van het Nieuwe Testament in mozaïek en schilderkunst.
Deze voorstellingen werden door de pelgrims als authentiek beschouwd, zo moest het
gebeurd zijn. De belangrijkste gebeurtenissen waren afgebeeld op kleine souvenirs,
pelgrimsflesjes. In de schatkamer van de Duomo van Monza worden veel van de
beroemdste pelgrimsflesjes bewaard. De voorstellingen zijn vereenvoudigde kopieën
van schilderingen en mozaïeken in pelgrimskerken in het Heilig Land. Zij zouden een
belangrijke rol spelen in het ontwikkelen van een beeldtaal in het christelijk westen.
Ook voorstellingen op reliekkistjes uit het Heilig land, zoals er een wordt bewaard in
de Vaticaanse Musea, bevestigen de gemeenschappelijke bron.
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Het Belusmassief in het noordwesten van Syrië lag in de tijd van vroegchristelijke
pelgrimstochten naar het Heilig Land zeer strategisch. Vlakbij grote steden als
Antiochië of Apameia was het een knooppunt van goede Romeinse wegen, zowel naar
en van de loca sancta in het Heilig Land als naar Klein-Azië als verbinding met
Europa. De bloei van de landbouw die geleid werd door een Grieks sprekende
bovenlaag van de bevolking leidde tot grote welvaart tussen de 4de en 7de eeuw. De
regio was een van de belangrijkste productiegebieden van olijfolie. Kleine steden en
talloze dorpen ontstonden, vaak gekenmerkt door een rijke en monumentale
architectuur.

Kaart van Belusmassief met concentraties dorpen in noorden en zuiden

In de talloze kleine dorpen werden in de 5de en 6de eeuw veel kerken gebouwd waarvan
de meeste nog goed bewaard zijn. Gelet op het aantal huizen in de dorpen valt op dat
het aantal kerken groot is, zo niet erg groot. Men kan stellen dat er vaak te veel kerken
zijn per dorp in verhouding tot de inwoners. Opmerkelijk is dat de kerken uit de eerste
helft van de 6de eeuw rijk uitgevoerd zijn en soms ook groot van omvang. Meestal
vindt men in één van de sacristieën reliekschrijnen die de mogelijkheid gaven om op
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grote schaal brandea (aanrakings)-relieken te verschaffen. Dit geldt met name voor de
kerken in het noordelijk deel van het Belusmassief.
Simeon de Styliet leefde ruim 30 jaar eenzaam op een zuil, voordat hij in 459 stierf.
De plaats, Qalat Sem’an werd al tijdens zijn leven door duizenden pelgrims bezocht.
Simeon genas zieken, hielp in alledaagse nood, sprak recht, voorspelde natuurrampen
en missioneerde. In zijn ascese had hij zich van de belangrijkste menselijke
levensbehoeften -eten, drinken, slapen- verlost. Theodoretus, bisschop van Cyrrhus,
noemt hem de ‘atleet van God’. De zuil van Simeon was tot relikwie geworden.
Omdat tijdens zijn leven al voorstellingen van Simeon in Rome opdoken ligt het voor
de hand dat pelgrims souvenirs en eulogieën met een afbeelding van hem al vroeg in
de landen van het Middellandse Zeegebied verspreidden.
Enkele jaren na de dood van Simeon in 459 werd op initiatief van keizer Zeno
begonnen met de bouw van een reusachtig pelgrimscomplex in Qalat Sem’an. Het
werd waarschijnlijk rond 490 voltooid.

Simeon de Styliet, eulogie

Qalat Sem’an, pelgrimsheiligdom Simeon

Op zo’n 30 kilometer van Qalat Sem‘an ligt aan de westkant van het noordelijke
Belusmassief en aan een belangrijke noord-zuidroute de plaats Qalbloze. Hier staat
een grote kerk die als pelgrimskerk dienst deed, wellicht nog tijdens de bouw van
Simeon’s heiligdom verrees en dezelfde rijk architectuur en beeldhouwstijl vertoont.
Blijkbaar waren al zeer vroeg relieken in omloop. Blijkbaar was invloed van de
architectuur in Qalat Sem’an zo groot dat de vraag naar de herkomst van de
beeldhouwers die hier werkzaam waren zeer groot was. Juist in deze periode aan het
einde van de 5de en eerste helft van de 6de eeuw vertonen de talloze kerken in het
noordelijk Belusmassief een zelfde kwaliteit en stijl van beeldhouwwerk.

Qalb Lozeh, pelgrimskerk Simeon

Simeon de Styliet
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Na de dood van Simeon verrees er in het noordelijke en centrale deel van het
Belusmassief ook een hele serie van stylieten-heiligdommen. Alles duidt erop dat
pelgrims, van dichtbij of veraf, het bezoek van Qalat Sem‘an combineerden met
bezoeken aan andere zuilenheiligen en kerken met relieken op het Belusmassief. De
infrastructuur van de wegen gaf ze ook alle mogelijkheden.
Bij Qalat Sem ‘an groeide een boerendorp in het dal op het einde van de 5de en in de
6de eeuw uit tot een flinke nederzetting met talloze herbergen en kloostergebouwen,
alles bestemd voor de opvang en verzorging van de steeds groeiende scharen pelgrims.

Madaba, deel kaart Heilig Land, 6de eeuw

Vanaf de 4de eeuw trok een toenemende stroom pelgrims vanuit allerlei landen uit
Europa naar het H. Land. Er bestonden diverse mogelijkheden om in het H. Land te
geraken. Onder de oudste reisbeschrijvingen komen wij een route over land tegen.
Hierin wordt een tocht beschreven vanuit Frankrijk die via de Provence, Milaan de
Balkan doortrokken tot Constantinopel. Verder trok men door Bithinië, Galatië,
Cappadocië, Cilicië, Antiochië, Tyrus, en tenslotte Palestina. De terugweg kon gaan
via Otranto, per schip, naar Capua, Rome en via de via Aemilia naar Milaan.
Eenmaal aangekomen in Palestina lag een grote hoeveelheid loca sancta te wachten op
de pelgrims. Het is voorstelbaar dat zeker in de vroegste eeuwen de kennis van dit
gebied bij pelgrims uit Europa niet tot slecht bekend was. Wellicht vond de pelgrim op
diverse plaatsen in kerken informatie over te bezoeken loca sancta in het Heilig Land.
In Madaba bevindt zich in een 6de eeuwse kerkvloer een landkaart van het Heilig
Land. Op de nog bestaande delen van de kaart zijn maar liefst 147 Bijbelse plaatsen
'ontcijferd'. Jeruzalem is zelfs zeer gedetailleerd uitgebeeld. Een van de doeleinden
van de kaart was ongetwijfeld het verstrekken van informatie aan de pelgrims, te tonen
hoeveel loca sancta er wel niet bestonden. Wellicht was een nog belangrijker doel het
verwezenlijken van het uitzonderlijk idee om de redding van God in een kaart weer te
geven. Opmerkelijk is echter dat in andere kerken in Madaba, maar ook bijvoorbeeld
in Umm-es-Rasas veel plaatsen in het Heilig Land in de vorm van een logo worden
weergegeven, ook als vloermozaïek.
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Vroege pelgrimsroutes van het Boeddhisme
Binnen twee eeuwen na de dood van Boeddha was een pelgrimstocht belangrijk
geworden voor de boeddhistische gemeenschap. Het idee van een pelgrimstocht kwam
van Boeddha zélf. Voordat hij stierf adviseerde hij zijn leerlingen om vier plaatsen te
bezoeken die voor hen van grote spirituele betekenis zouden kunnen zijn. Deze vier
plaatsen waren alle met markante momenten in zijn leven verbonden.
Lumbini- de plaats van zijn geboorte
Bodh Gaya- de plaats van zijn Verlichting
Varanasi- de plaats waar hij zijn eerste preek hield in het Hertenpark
Kushinagar- de plaats waar hij stierf, d.w.z. naar het paninirwana ging
Deze vier plaatsen liggen in de vlakten van de Ganges, in het noordoosten van India en
het zuiden van Nepal. Naar de chronologie van het leven van Boeddha is de ligging
van de plaatsen vanuit het noorden in een cirkel met de klok mee.

Kaart met de belangrijkste boeddhistische pelgrimsplaatsen

Eeuwenlang was de plaats van de Verlichting, Bodh Gaya, het belangrijkste
pelgrimsdoel. Na de ineenstorting van het Boeddhisme in India bouwden de hindoes
echter hier een eigen tempel. Op het einde van de 20ste eeuw werd de oude situatie
weer hersteld.
De beroemdste vorst van de Maurya-dynastie was 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. Hij financierde de reizen van boeddhistische
missionarissen naar buurlanden. Naast de religieuze bekering tot het boeddhisme,
gebruikte hij het geloof ook om de politieke macht in het grote rijk te legitimeren.
Asjoka liet veel boeddhistische kloosters en stupa’s bouwen; de meeste zijn onder
latere heersers uitgebreid en vergroot.
Tijdens de regeerperiode van Asjoka werden vier pelgrimsplaatsen toegevoegd aan de
vier bestaande.
Sravasti- plaats van de twee wonderen waarbij hij zijn bovennatuurlijke
mogelijkheden toonde.
Raigir- de plaats waar hij de boze olifant Nalagiri door vriendelijkheid tot bedaren
bracht.
Sankassa- de plaats waar hij uit de Tavatimsa hemel naar de aarde afdaalde.
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Vaishali – de plaats waar hij een honingoffer van een aap ontving.
Zo ontstonden in de tijd van Asjoka de Acht grote Plaatsen van pelgrimage. In het 20e
jaar van zijn regering, in 249 v. Chr., ondernam Asjoka zélf deze pelgrimstocht naar
de acht plaatsen. Zijn tocht werd letterlijk een mijlpaal omdat op elke plaats waar hij
kwam, bouwde hij stupa’s en liet zuilen met inscripties plaatsen, dit alles als
herinnering aan zijn bezoek aan deze heilige plaatsen. Nog altijd staan diverse van zijn
beroemde zuilen op deze heilige plaatsen, zoals in Lumbini en Sarnath (kapiteel).

Bodh Ghaya, Mahabodhi tempel. Relief van Asjoka

Savrasta, wonder Boeddha

Via Francigena
In de middeleeuwen was de Via Francigena de belangrijkste pelgrimsroute naar Rome
vanuit het noorden. In de oudste documenten werd de route de ‘Lombardische Weg’
genoemd en werd in 725 voor het eerst de Iter Francorum genoemd. Pas in 876 duikt
de naam Via Francigena voor het eerst op in een abdij in Toscane.
In feite liep de route van Frankrijk naar Rome en Apulië waar de belangrijkste havens
voor de pelgrims naar het Heilig Land waren. Of nog preciezer, een route met een start
in Canterbury aan de andere kant van het Kanaal.
De Via Francigena was niet één enkele weg, geplaveid en voorzien van
pleisterplaatsen en wisselposten. Het betreft in feite meerdere wegen die in de loop
van de eeuwen wijzigden voor handel en pilgrimage. Afhankelijk van de tijd van het
jaar, de politieke omstandigheden en de populariteit van vereerde plaatsen van heiligen
langs de route konden de reizigers drie of vier van de mogelijke passen over de Alpen
en Apennijnen gebruiken.

Fidenza, pelgrims op weg naar Rome. 12de eeuw
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De Longobarden bekostigden het onderhoud en de veiligheid van de weg die door hun
regio liep als handelsroute van het noorden naar Rome. Deze weg omzeilde de
vijandig gezinde steden als Florence. Bijzonder is dat de weg niet zozeer steden met
elkaar verbond, maar abdijen als steunpunten kende. Er zijn diverse middeleeuwse
itineraria bewaard. Zeer bekend is die van aartsbisschop Sigeric die in 990 van
Canterbury naar Rome reisde langs deze weg, heen en terug.
Vanaf Pavia naar Rome waren de moeilijkste obstakels de Po-rivier en de Apennijnen.
De Po kon op diverse plaatsen worden overgestoken, maar de meest betrouwbare was
Plaisance. De stichting van diverse abdijen in de Apennijnen versterkte zeker de
Longobardische aanwezigheid en controle daar. Nadat de Fransen de Longobarden
hadden verslagen en de controle over de passen over de Alpen hadden gekregen,
hebben zij veel energie gestoken in de verbetering van de via Francigena, door middel
van militarisering en stichting van kloosters op strategische punten. Zo werd de route
in de 9de eeuw de hoofdverbinding tussen de Frankische wereld en Rome. De bergpas
Mont-Cenis werd de belangrijkste passage over de Alpen. Handelaren en pelgrims uit
de Duitse landen trokken over de Grote Sint-Bernard. Lucca in Toscane werd een
belangrijk knooppunt.

Via Francigena

In 597 werd bisschop Augustinus door paus Gregorius de Grote naar Engeland
gestuurd om het Christendom te brengen. Hij koos Canterbury uit als zijn
bisschopszetel, een abdij en bisschopskerk werden gebouwd. In 672 kreeg de zetel van
Canterbury gezag over de gehele Engelse Kerk. Sinds de moord op Thomas Becket in
de latere middeleeuwse kathedraal werd Canterbury een hoofddoel voor pelgrims.
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Koning Henry II had vaak conflicten met Becket en liet vier ridders in 1170 de
bisschop in zijn eigen kathedraal vermoorden. Daarmee werd de kathedraal een
belangrijke pelgrimsplaats. Het kerkgebouw moest worden uitgebreid, door de vele
inkomsten was dit ook mogelijk. In 1180-4 werd in plaats van de oude kapel aan de
oostzijde de huidige Drieëenheidskapel gebouwd, waar het schrijn van Becket zou
komen. Een tweede kapel, rond van vorm en ‘corona’ genoemd, werd ten oosten van
de eerste gebouwd en diende voor diverse andere relieken van Becket. Er ontstond een
handel in pelgrimssouvenirs, waarvan de opbrengsten ook gebruikt werden voor de
grootse bouwactiviteiten. In 1538 werden de relieken verwijderd. Een pelgrimstocht
naar het schrijn van Becket diende als kader voor het beroemde 14de eeuwse boek van
Geoffrey Chaucer, The Canterbury Tales.

Canterbury, pelgrims onderweg en exterieur kathedraal

Vanuit Canterbury werd het Kanaal overgestoken bij Dover. De overtocht was naar
Calais-Wissant. Via kleinere plaatsen als Thérouanne werden in Noord-Frankrijk
plaatsen als Arras, Laon en Reims aangedaan. De laatromaanse abdijkerk Saint-Rémi
had een speciale historische betekenis als plaats waar Clovis door Remigius rond 500
gedoopt was. Via Châlons-en-Champagne ging de tocht naar Langres, gelegen op een
strategisch kruispunt van 12 Romeinse wegen, verder naar Besançon. Al sinds de
Romeinse tijd had deze laatste stad een belangrijke militaire functie omdat direct ten
zuiden ervan de Alpen abrupt de hoogte in gaan en een natuurlijke barriére zijn. Orbe
in het Zwitserse canton Vaud lag op een kruispunt van twee handelswegen, de ene van
de Jura naar de Alpen en de andere van de Rijn naar de Rhȏne. Vervolgens werd via
Lausanne aan het Meer van Genève de kleine plaats Saint-Maurice bereikt. Deze
laatste ligt aan de toegang van een pas naar de bovenloop van de Rhȏne. Het
belangrijkste gebouw was de abdij van Saint-Maurice sinds de vroege middeleeuwen,
ter gedachtenis aan de leider en christelijk martelaar van het Thebaanse legioen.

Saint-Maurice, reliekschrijn, ca. 600-650
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Hierna moest de Grote Sint-Bernard worden overgestoken naar Aosta. Gezien de
strategische ligging aan het einde van de Sint-Bernardpas en de samenstroming van
twee rivieren was hier in de Romeinse tijd al een belangrijke stad. Aanvankelijk in
handen van de Longobarden kwam de stad sinds Pepijn de Korte in Franse handen.
Onder Karel de Grote werd de stad belangrijk als plaats op de Via Francigena die van
Aken naar Italië voerde. Via Ivrea en Vercelli aan de Via Francigena werd Pavia
bereikt. De stad Pavia was in de vroege middeleeuwen een strategisch belangrijk
gelegen hoofdstad van de Longobarden maar kwam in 774 in handen van Karel de
Grote. Daarmee had hij een cruciaal deel van de Via Francigena in handen gekregen.
Bij Piacenza werd de Po overgestoken. Via Fidenza met zijn fraaie romaanse Duomo
bereikte men in het noorden van Toscane Villafranca in Lunigiano. Hier is nog een
deel van de middeleeuwse stad bewaard. Sarzana was militair van belang in de
middeleeuwen, gelegen op de grens van Ligurië en Toscane en aan de toegang naar
het dal van de Magra. Op weg naar Lucca lagen kleine plaatsen als Camaiore die
bloeiden vanwege de ligging aan de Via Francigena. Lucca werd rijk door de handel in
zijde sinds de 11de eeuw. De ‘Santo Volto’ in de Duomo San Martino trok sinds deze
tijd talloze pelgrims, vaak op weg naar Rome.

Lucca, Duomo San Martino, labyrinth

zilveren munt met ‘Santo Volto’

Het plaatsje San Miniato floreerde aan de Via Francigena, precies op de kruising
gelegen van de weg van Florence naar Pisa en die van Lucca naar Siena. Via de goed
verdedigde plaatsen San Gimignano en Monteriggioni kwam men in Siena. Verder
naar het zuiden volgen kleine plaatsen als Monteroni d’Arbia, Buonconvento of
Aquapendente. Via het dramatisch gelegen Viterbo, Montefiascone, en plaatsen als
Sutri en La Storta werd Rome bereikt.

Montefiascone
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De Via Francigena kende vanuit Rome een voortzetting naar de havens in Apulië.
Deze havens, zoals die van Brindisi, werden gebruikt door de pelgrims die naar het
Heilig Land wilden gaan. Vanuit Rome werd het eerste stuk de Via Appia of de
parallelle Via Latina gevolgd naar Benevento. Deze stad was in de vroege
middeleeuwen ook de hoofdstad van een Longobardisch hertogdom. Vanhier werd
verder getrokken via de Via Traiana naar de Campaanse Apennijnen en de Daunische
Bergen. Daar stond het kasteel van Crepacore, een fort dat beheerd werd door de
Ridders van Jeruzalem die de veiligheid van de pelgrims naar het Heilig Land moesten
waarborgen. De laatste etappe was via Troia op de hoogvlakte van de Tavoliere delle
Puglie naar Bari, Brindisi en Otranto, de belangrijkste havens voor schepen naar het
Heilig Land.

Troia, gevel Duomo

Vanaf de 4de eeuw was het noodzakelijk geworden om beschermende maatregelen
voor pelgrims te nemen. Zo waren wegen niet altijd veilig. Kloosters gingen een
belangrijke rol spelen als veilige pleisterplaats. Van Gregorius I (ca. 600) zijn
besluiten bekend, die de bescherming van bedevaartgangers moesten bevorderen. In
het Frankische rijk en Italië werden talrijke xenodochia gebouwd. Frankische heersers
riepen diverse bepalingen in het leven ter bescherming van reizende pelgrims. Met
name Karel de Grote heeft zich sterk ingezet om de pelgrims een veilige tocht door
zijn rijk mogelijk te maken. Bedevaartgangers waren tijdens zijn bewind vrijgesteld
van tolheffing. Hoewel de tweede helft van de 9de en de 10de eeuw nogal onveilig
waren, met name door de Noormanneninvallen, kwam in de praktijk van pelgrimages
niet veel verandering. Bedevaarten waren inmiddels gemeengoed geworden.
In Rome zelf gingen groei van pelgrimsaantallen en bouwopdrachten voor
pelgrimskerken, kloosters en andere voorzieningen hand in hand sinds de tijd van
Constantijn. Werden onder Constantijn grote kerken op begraafplaatsen aan de rand
van de stad gebouwd, zoals St. Pieter of S. Agnese, in de enkele eeuwen daarna
verrezen vele nieuwe pelgrimskerken zoals S. Paulus f. l. m., of S. Maria Maggiore en
S. Cecilia in de stad zelf. Het hoofddoel bleef echter Sint Pieter.
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Civitas Leonina

Campo Santo Teutonico

Het grote success van de pelgrimstochten naar Rome betekende ook dat het aantal
voorzieningen voor bezoekers moest worden uitgebreid. Elke ‘natie’ van pelgrims
wilde hospitia bouwen in de buurt van de Sint Pieter. Deze scholae werden gebouwd
bij de oudste locaties waar sinds de 5de eeuw de eerste ontvangstcentra voor
buitenlanders waren geweest. Zo verrezen de Schola Longobardorum, de Schola
Francorum, de Schola Frisonum en de Schola Saxonum in de directe omgeving van de
pelgrimskerk. Elke schola had een eigen begraafplaats. In de 9de eeuw werd onder
paus Leo III en Leo IV een muur om het Vaticaanse gebied gebouwd en ontstond de
Civitas Leonina, een ware pelgrimsstad rondom Sint Pieter. Het enige wat van al de
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sociale infrastructuur rondom Sint Pieter rest is de Campo Santo Teutonico en het
Ospedale di Santo Spirito in Sasso.
Vanaf het einde van de 10 de eeuw kenden de pelgrimages een gouden tijd. De invallen
van Vikingen en Hongaren waren zo goed als voorbij, de angst voor de dreigende
Apocalyps noopte velen tot spirituele actie, Europa werd bedekt met een deken van
kerken en kloosters. In deze tijd werden de reisroutes ook sterk verbeterd. Op
grensplaatsen waakten kloosters over de bergpassen van de Sint Bernard, Mont-Cenis
en Mont-Genèvre. De intensivering van de contacten tussen Engeland en het continent
leverde een restauratie van het wegennet op met karakteristieke stations door de
aanwezigheid van prestigieuze relieken. In Italíë ontstonden aan de Via Francigena
talloze devotiecentra waar zowel herinnerd werd aan Jeruzalem als Santiago de
Compostela, maar ook veel aandacht was voor lokale martelaren en heiligen. Zo
beschikte Mantua over een bloedrelikwie van Christus, werden in Bologna de
belangrijkste heilige plaatsen van Jeruzalem nagebouwd, was Pistoia in het bezit van
een relikwie van Jacobus, en werd in Bolsena eer bewezen aan de heilige Christina.

Bologna, Santo Stefano, Heilig Graf

In 1300 kondigde paus Bonifatius VIII het jubeljaar af, in welk jaar het afleggen van
een bedevaart naar Rome de volle aflaat (= jubilaeus= algehele kwijtschelding van
zonden) kon opleveren. Deze daad schoot niet bij iedereen in het goede keelgat.
Jeruzalem kreeg als plaats van het algemene jubilaeus concurrentie van Rome, maar
ook lokale vereringen die in de loop van de 13de eeuw met aflaten waren begiftigd,
kwamen in het gedrang. Zeker is dat de afkondiging van het jubeljaar door Bonifatius
VIII een bevordering van de bedevaarten naar Rome heeft teweeggebracht. Dante
Alighieri was pelgrim tijdens het Jubeljaar in 1300. De zweetdoek van Veronica gold
voor de meeste pelgrims als bron van de jubilé-aflaat. Deze doek werd in het heilig
jaar tijdens de Goede Week getoond.

wZweetdoek Veronica
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Zijderoute: flanken van het Chinese rijk –Tangut en Taklamakan
De belangstelling van de Chinezen voor hun buren ontstond toen zij op zoek gingen
naar bondgenoten in de strijd tegen de Xiongnu. Op het einde van de 2de eeuw v. Chr.
werd door keizer Wudi een gezantschap gestuurd naar het westen onder leiding van
Zhang Qian. Ondanks de nodige tegenslag wist men in contact te komen met de
volkeren in het westen en toonden de Chinezen zich zeer onder de indruk van de
Hemelse Paarden in Fergana (oosten van Oezbekistan). Uiteindelijk wisten de
Chinezen hun macht uit te breiden tot een deel van het bekken van de Tarim-rivier,
hoewel slechts in naam. Zij bouwden wachtposten, beheersten de wegen en mengden
zich soms in twisten tussen plaatselijke machthebbers.
Het waren niet alleen strategische motieven die de Chinezen naar het westen brachten,
maar ook spirituele behoeften en nieuwsgierigheid.
Omstreeks het begin van de jaartelling stichtte een van de Hunnische stamen het
Kushan-rijk dat zich uiteindelijk uitstrekte van Midden-India tot Centraal-Azië zodat
zij de zuidelijke tak van de Zijderoute beheersten. Zij traden op als beschermers van
het boeddhisme. Zo kwam het Kushan-rijk op gelijke voet te staan met de drie grootste
machtscentra van die tijd: het Parthisch rijk, het Romeinse rijk en het Chinese
keizerrrijk. Tijdens de heerschappij van de Kushans werd de gehelleniseerde IndoIraanse cultuur op grote schaal geïmporteerd in het Tarimbekken. In dezelfde periode
drong hier ook het boeddhisme door.
Tegen het einde van de oudheid vielen de oude grote machtcentra in Centraal-Azië
uiteen: eerst de Parthen en Kushans en vervolgens ook de Chorasmiërs. Beslissend bij
dit alles was de expansiedrift van de Perzische Sassaniden. De veldtochten van de
Sassaniden verstoorden het evenwicht tussen de sedentaire oases en de nomadische
steppen. Dat bevorderde de komst van nomadenstammen in Centraal-Azië en zo werd
Sogdië ingenomen door de Hunnen.

Kaart Zijderoutes Centraal-Azië

In dezelfde periode lieten nomaden ook hun sporen in het oostelijk deel van CentraalAzië na. China wilde keer op keer de westelijke gebieden onderwerpen, maar zonder
succes. Merkwaardig genoeg bloeide in deze veelbewogen tijd de handel volop en
kende het boeddhisme een flinke expansie. Rond 300 hadden de Sogdiërs een netwerk
opgezet dat vanuit Samarkand geheel China bestreek.
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In de 6de eeuw maakte een nieuw volk zich meester van de steppen, de Turken. Zij
wisten een khanaat te vormen van de Gele Zee tot de Zwarte Zee. Zij dreven de
Chinezen terug en veroverden de gebieden ten westen van het Chinese rijk.
Gedurende de eerste helft van de 7de eeuw deed China zijn aanspraken op de
westelijke gebieden opnieuw gelden. Het Tang-rijk breidde vanaf het begin zijn
territorium uit. In het oosten van Centraal-Azië werden vier garnizoenen opgezet:
Kucha, Karashahr, Kashgar en Khotan. Daarbij maakten de Chinezen bij operaties in
het westen veel gebruik van Turkse huurlingen. Op het einde van de Tang-periode
groeide de betekenis van de Oeigoeren en China sloot zich weer meer en meer af. Op
het einde van de 8ste eeuw was het Tibetaanse rijk machtig geworden. Gedeeltelijk met
steun van Turkse stammen maakten zij zich meester van de Chinese bezittingen in het
oosten van Centraal-Azië, zoals de garnizoenssteden Khotan, Kashgar, Kucha en
Turpan.
Het khanaat van de Oeigoeren vanaf ongeveer 750 bood weerstand aan de islamitische
opmars vanuit het westen, maar in 840 werden zij van de steppen verdrongen door de
Kirgiezen en kwamen terecht langs de steden van de Zijderoute zoals Turfan en
Kucha. In de 9de eeuw raakten zij in de ban van het manicheïsme en het boeddhisme.
De Karahaniden verspreidden de islam naar streken en plaatsen als Fergana, Kashgar,
Samarkand en Buchara.

Tangut rijk

Ten noordwesten van het Chinese keizerrijk, in een gebied dat ondermeer de Hexicorridor omvatte, lag van 982 tot 1227 de Westelijke Staat van de Tanguts. Gedurende
de gehele 10de eeuw werd er strijd geleverd om de heerschappij over de handelsroutes
die China verbonden met het westen. In 1038 riep Yuan-hao zichzelf uit tot keizer van
Xi-xia, wat neerkwam op een openlijke uitdaging van China. Daarna waren er nog
meer dan een halve eeuw oorlogen met de Oeigoeren en Tibetanen. Uiteindelijk
lijfden de Tanguts ook de gebieden rondom Khara-Kota en Dunhuang in. Met de
komst van de Mongolen kwam in 1227 een einde aan het Tangut-rijk.
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De Tanguts dankten hun rijkdom aan de handel langs de Zijderoute. Het boeddhisme
werd de officiële godsdienst.
In Yinchuan bevinden zich de graven van de Tangut keizers over een gebied van
vijftig vierkante kilometer. Er zijn negen reusachtige grafheuvels, een voor iedere
regerende keizer, en vijftig kleinere voor de vrouwen en familieleden van de keizers.
De grote graven zijn alle omringd door een binnen- en een buitenmuur, om aan te
duiden dat ieder graf een ‘stad’ is. Een geestenweg naar Chinees model leidt naar het
graf. In 1227 werden alle graven geplunderd tijdens de Mongoolse verovering.

Yinchuan, Tangut graven

Tangut officials

Bij de Tanguts was van de 11de tot de eerste helft van de 12de eeuw de invloed van het
Chinese boeddhisme dominant, daarna kende het Tibetaanse boeddhisme een
geweldige bloei. Dat alles resulteerde in een rijke traditie van boeddhistische kunst
waarvan de Khara-Koto rolschilderingen prachtige voorbeelden zijn. Het wandtapijt
met de voorstelling van de Groene Tara is een van de meesterwerken.
In een begraafplaats in Dulan in het westen van de provincie Qinghai is een immense
schat van meer dan 350 zijden weefsels gevonden. De meeste zijn afkomstig uit
Centraal-China, een duidelijk bewijs van handel en contacten in die tijd. De andere
komen uit Centraal- en West-Azië. De meeste weefsels dateren uit de 7de de en 8ste
eeuw.

Kharokot, Groene Tara

Dulan, zijden sok
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Men kan de wegen van de Zijderoute tussen China en Europa verdelen in drie
categorieën: over zee, over land via de agrarische steppen en door de noordelijke
steppen. De middelste route was altijd de drukste. De route vanuit China naar het
westen begon in de hoofdsteden van het Chinese rijk en liep altijd via Dunhuang, waar
de Chinese Muur eindigde. Van hier waren er drie trajecten. Een liep via Turfan en
volgde de loop van de Tarimrivier langs de noordelijke rand van de Taklamakan
woestijn. Een andere vertrok in zuidwestelijke richting naar Loulan en liep verder
langs de zuidrand van de Taklamakan woestijn, via Niya en Khotan. Het derde en
middelste traject raakte in onbruik toen de Taklamakan steeds verder uitdroogde. Op
den duur werd het zuidelijke traject ook minder populair. De wegen kwamen weer
samen ten westen van het Tarimbekken, in Yarkand en Kashgar. Vanhier liepen routes
door Centraal-Azië naar het westen en in zuidelijke richting naar India.
De zuidelijke route was moeilijker omdat de oases over grotere afstanden van elkaar
lagen, maar toch werd hij favoriet omdat hij korter was en er minder kans was op
berovingen. Het doorkruisen van de Taklamakan woestijn was een van de meest
gevaarlijke trajecten. Het mysterieuze meer Lop Nor had altijd een reputatie van vrees.
Jiuquan heeft altijd als grensstad gediend, de eerste aan de Chinese kant van de Grote
Muur. Een drum tower uit de 14de eeuw wijst de weg naar de landen in het westen.
Zo’n 20 kilometer ten noordwesten van Jiuquan ligt de Jiayu pas, een grenspost sinds
de Han-periode, toen de Grote Muur tot de Jadepas liep, ca. 90 kilometer van
Dunhuang. In 1372 versloeg de Ming-generaal Feng Sheng de laatste Mongoolse
legers van de Yuan-dynastie en bouwde een fort te Jiayuguan, de ‘Sterkste Pas onder
de Hemel’. Vanaf de 14de eeuw werd het fort beschouwd als de grens van het Chinese
keizerrijk.

Jiayuguan

Dunhuang

Dunhuang werd in 111 v. Chr. gesticht als één van de vier Han commanderijen. Ten
noorden en westen staat nog een aantal wachttorens.
In 366 zou de boeddhistische monnik een visioen van 1000 Boeddha’s hebben gehad.
Zo werd tussen de 4de en de 13de eeuw het dal ten zuidoosten van de oase van
Dunhuang een centrum voor boeddhistische monniken en andere reizigers op de
Zijderoute. Veel handelaren doneerden voor de bouw van heiligdommen in de grotten,
als een gebed voor de gevaren die verwachtten op hun reis naar het westen. Honderden
grotheiligdommen werden gemaakt, en vanaf de 5de eeuw voorzien van schilderingen.
De beelden werden vervaardigd uit klei rondom een houten staketsel.
Er zijn 492 grotten geïdentificeerd met meer dan 2000 beelden en 45000 vierkante
meter schilderkunst. De sekte van het Zuiver Land Boeddhisme van Amitabha
Boeddha, waar de gelovige herboren wordt, werd populair in de 6de eeuw. In de eerste
helft van de Tang-periode werden veel buitenlanders in de schilderingen
geportretteerd. Muurschilderingen laten ook voorstellingen zien van overvallen van
karavanen. In de 11de eeuw werden duizenden manuscripten in een grot ondergebracht,
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volgens sommigen vanwege invasies van de Tanguts. In 1907 werden deze
teruggevonden door Sir Marc Aurel Stein. Deze manuscripten zijn een onschatbare
bron van kennis over het leven en religie in dit gebied van de Zijderoute. Bijzonder is
de “Diamant Sutra’, uit 868, het oudste geheel gedrukte boek.
De stad Loulan werd in 104 als een militaire post tegen de Xiongnu gesticht. Vanhier
liep de route ten zuiden van de Taklamakan. Deze route lijkt in onbruik geraakt te zijn
nadat Loulan werd verlaten in de 4de eeuw. In Loulan zijn veel teksten gevonden in
het Chinees en het Kharosti uit Noordwest-India. Er zijn ook houten bouwfragmenten
gevonden met motieven uit de klassieke oudheid, Ionisch en Korinthisch. Daarnaast
ook een aantal boeddhistische beelden. In Qäwrighul, ca. 70 kilometer van Loulan,
zijn de resten van een oude nederzetting gevonden en een begraafplaats met zeer goed
bewaarde mummies. Deze dateren van rond 2000 v. Chr., de beroemdste is de zog.
‘Beauty of Loulan’. Nog verder naar het westen ligt Yingpan, een grote boeddhistische
nederzetting met graven uit de Han-tijd. Beroemd is de zijden en wollen kleding van
een man, met decoratieve motieven die zeer grote Romeinse invloed verraden.

Beauty of Loulan

Niya, restanten architectuur

Niya was een belangrijke handelsnederzetting op de zuidelijke route. De stad lijkt
rond 350 verlaten te zijn. De houten skeletten van huizen staan nog in het
woestijnzand. Teksten zijn in het Karoshti en Chinees gevonden. Diverse graven zijn
gevonden met mummies, gehuld in fraai brokaat en batik.
Miran was een belangrijke handelsplaats op de zuidelijke route. Daarnaast was het
ook een belangrijke boeddhistische plaats met kloosters en stupa’s. Na de 4de eeuw
nam de handel af en in de 8ste eeuw werd het een fort voor de Tibetanen vanwege de
strategische ligging aan het begin van een pas naar Tibet. Er zijn prachtige
boeddhistische schilderingen en beelden gevonden die stilistische overeenkomsten
vertonen met artistieke tradities in Centraal-Azië en Noord-India. Ook blijken veel
invloeden van Romeinse vormen.

Miran, stupa

Miran, twee Tocharische vrouwen
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Khotan was wellicht het grootste koninkrijk aan de zuidelijke Zijderoute. De stad
was fameus voor nefriet jade. Hier ontstond ook een eigen zijdecultuur.
Dandan-Oilik blijkt tussen de 4de en de 8e eeuw gebloeid te hebben als handelsstad.
In een klooster werd een beroemd beschilderd paneel met de voorstelling van de
Zijdeprinses gevonden. Ook zijn er prachtige beschilderde votiefpanelen gevonden
van bijvoorbeeld Sjjva en Brahma.
Mooie voorbeelden van motieven uit de klassieke oudheid zijn gevonden in
Shanpula. De resten van een broek met Romeinse motieven zijn inmiddels zeer
bekend.
In Rawak staat de grootste stupa op de zuidelijke zijderoute, uit de 4de eeuw. Hoewel
het één van de belangrijkste plaatsen in Centraal Azië is geweest, is weinig bewaard.

Niya,houten tafel of altaar

Rawak, stupa

Kashgar ligt aan de oostelijke voet van het Pamir gebergte, op de kruising van de
Noordelijke en Zuidelijke Zijderoute en is een zeer belangrijke karavaanstad. Het is
de meest westelijke stad van China, ingeklemd tussen de Taklimakan-woestijn en het
aangrenzende Kirgizië en Tadjzikistan.
De stad was van de vroegste tijden af een actief handelscentrum, waar handelaren uit
het westen hun yanks en ezels ruilden voor kamelen als voorbereiding op de barre
tocht door de Taklamakan. In 107 vielen de Kushans uit Gandhara de stad binnen. Zo
werd het Boeddhisme geïntroduceerd; rond de stad zijn de oudste resten van het
boeddhisme in China bewaard, zoals de stupas van Hanoi en Mauri-Tim. In 934 werd
de Islam geïntroduceerd, boeddhisten werden vervolgd, hun stupa’s en kloosters
verwoest. In de stad wonen veel Oeigoeren.

Kashgar, markt

Kashgar, mausoleum van Xiangfei
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De Hanze: het zout in de pap
Op het einde van de 11de eeuw dreven kooplui uit West Europa al handel in de regio
van de Oostzeekusten. In het kielzog van de handelaren volgden ook christelijke
missionarissen. De centrale streken van culturele bloei en economische groei lagen in
een brede corridor van Noord Frankrijk en de Nederlanden, langs de Rijn, via
Bourgondië en Zwitserland naar Noord Italië. In deze streken was grote vraag naar
grondstoffen, levensmiddelen en hoog ontwikkelde producten. Door de enorme groei
van de bevolking ontstonden in snel tempo nieuwe dorpen en steden. De bevolking
in het Duitse gebied was rond 1300 al gestegen tot 13 miljoen. Op het einde van de
12de eeuw was Europa door middel van een nauw netwerk van handelswegen
verbonden. Sommige steden kregen een internationaal handelskarakter, zoals Keulen.
In het dichtbevolkte gebied van de Nederrijn tot aan de Elbe lag de oorsprong van de
Hanze. Van hier trokken de kooplui ook naar de westelijke en oostelijke
Oostzeekusten om te handelen in de koopwaar uit deze streken, zoals walrustand,
huiden, was, honing, e.d. Westfalen was het kerngebied van de vroege Hanze en
Soest één van de centra. Vooral het zout uit Soest zal de handelsbetrekkingen met de
Oostzee sterk hebben bevorderd. In de expansie van het Duitse rijk in de gebieden
ten noordoosten van de Elbe ontstond met Lübeck de eerste Duitse haven aan de
Oostzee. De stad beheerste vanaf het midden van de 13de eeuw de handel tussen oost
en west. Rond 1280 vormden de steden van Hamburg tot Stralsund de machtigste
fractie binnen de Hanze. Altijd bleven zij echter afhankelijk van de vraag in het
gebied tussen Rijn en Elbe. Het Hanzegebied vormde een elliptische baan, met
Keulen en Lübeck als de twee brandpunten, de eerste van belang voor gebieden van
Nederrijn en Westfalen, de tweede voor het Wendische en Saksische gebied. Beide
gebieden waren op hun beurt weer onderdeel van het grote Noord- en Oostzeegebied.

Schleswig

Er waren twee handelsroutes naar het Oostzeegebied. De kooplui van de Nederrijn,
het westen van Westfalen en Friesland voeren langs de Noordzeekusten en
gebruikten Schleswig als de centrale handelsplaats. Kooplui van Schleswig brachten
in de 12de eeuw koopwaar uit het Oostzee gebied naar Engeland, Vlaanderen zelfs
Zuid-Frankrijk. Op de tweede route kwamen handelaren uit Oost-Falen, het zuiden
van Saksen en de nog verder zuidelijk gelegen streken over land naar de steden van
zeehandel aan de zuidkusten van de Oostzee. De zeehandelsplaatsen waar de
westelijke kooplui naar trokken, lagen in het westelijk deel van de twee grote
economische gebieden van de Oostzee, Denemarken, het zuiden van Zweden,
noordkusten van Polen en Pommeren. Het tweede economische gebied betrof
Gotland, het Balticum en Rusland. Beide economische gebieden waren sinds lang
door handel met elkaar verbonden.
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Tot voorbij het midden van de 12de eeuw moeten de bewoners van Gotland de best
geïnformeerde en meest bereisde handelaren van de Oostzeekusten geweest zijn. Alle
handel van oost naar west en west naar oost in de Oostzee ging tot het einde van de
13de eeuw via Gotland. Daarmee was het een internationale omslagplaats, maar ook
een rivaal van Lübeck. Het eiland was de zetel van de ‘universitas’, de Nederduitse
kooplui die in de Oostzee handel dreven en hier zich hadden gevestigd. De kooplui
van Gotland en de Nederduitse kooplui in Visby sloten de andere bewoners van het
eiland van de Hanzeatische handel uit en ommuurden hun stad. Sinds de Duitse
schepen vanuit hun havens aan de Oostzee direct naar Novgorod en Riga voeren,
verloor het eiland Gotland haar betekenis.
In Lübeck schijnen de meest actieve, meest ondernemingslustige handelaren met
elkaar te zijn gaan samenwerken. De stad was ideaal gelegen, op een eiland, door
natuurlijk water omringd, en iets landinwaarts met goede verbindingen met andere
handelsplaatsen in de buurt. Lübeck overtrof alle andere nieuwe stadsstichtingen in
gunstige ligging. Hier kwam de oude landweg door het Duitse rijk tot aan de
Oostzee.
In de hoge middeleeuwen vormden schippers en kooplui van de Noord Duitse
havensteden gilden, zich aaneen vanwege de gevaren van de zeerovers en
landbewoners die een op een zandbank gelopen schip als ‘strandgoed’ beschouwden.
Dit alles veranderde de bestaansvoorwaarden van de kooplui aan de zuidkust van de
Oostzee en vormde de voedingsbodem van de Hanze.
Lübeck nam steeds meer het transitoverkeer van andere plaatsen over. De stad was
de beste toegang naar de Oostzee voor handel uit Zuid- en West Europa. Al direct na
de stichting van Lübeck in 1159 dreven de handelaren uit deze stad handel op
Gotland. Zij vormden snel een vaste organisatie, waaraan ook handelaren uit Saksen
en Westfalen deelnamen. Al snel had men een eigen wapen met spreuk:’universi
mercatores Imperii Romani Gotlandiam frequentates’. Waar in het verleden de
boerenhandelaren van Gotland veel handel dreven met Novgorod in Noord-Rusland,
werd dit steeds meer door de nieuwkomers overgenomen. Met de activiteiten in
Novgorod was het basispatroon van de Hanze gemaakt.

De Hanze vestigde commerciële bases over geheel Noord-Europa en in de late
middeleeuwen waren meer dan 100 steden lid van de bond. De kontorer - Bergen,
Brugge, Londen en Novgorod - hadden hun eigen magistraten, gerechtshoven en
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financiële systemen. Sommige waren de centra van belangrijke internationale handel:
zo was Brugge het belangrijkste handelscentrum van Europa voor de import en
export van goederen die werden vervoerd door Venetiaanse en Hanzeatische
schepen. Naast Brugge beheerde de Hanze drie andere hoofdkontore, elk
gespecialiseerd in basale producten die voor de Europese economie noodzakelijk
waren: uit Novgorod kwam bont, uit Londen wol en uit Bergen Noors hout en
gedroogde vis. De vier grote buitenlandse posten vormden de hoekpunten van het in
de 12de en 13de eeuw gevormde handelsgebied.
Het basisprincipe van het Hanzeatische goederenverkeer was de ruil van
voedingsmiddelen, grondstoffen en luxe artikelen uit het oosten tegen industriële
producten uit het westen. In de 12de en 13de leverden Noordwest Rusland en het
Balticum luxe goederen als huiden, was, barnsteen, wierook of zelfs zijde uit het
Verre Oosten. In de loop van de 13de eeuw groeide echter de handel in
massagoederen uit het Oostzeegebied naar het westen, met name voedingsmiddelen,
grondstoffen en halfproducten als zout, haring koren of hout. Vanuit het westen
werden vooral wol uit Vlaanderen en Engeland naar het oosten verhandeld, maar ook
metalen uit het Nederrijns gebied naast commerciële industriële producten. Daarbij
hadden de steden in West-Europa een negatieve handelsbalans met de Oostzeesteden,
wat door de levering van grote hoeveelheden zilver moest worden geneutraliseerd.
De handelswaren die de Hanzeatische kooplui in de buitenlandse kantoren
verwierven, kwamen uit een reusachtig achterland en werden door inheemse
handelaren naar de kontore gebracht. De in Bergen verhandelde stokvis werd bij de
Lofoten gevangen en door Noorse vissers naar bergen gebracht. De Hanze had bijna
een monopolie op deze handel. Het grootste achterland had Novgorod via de rivieren
de Wolga, de Neva en de Don. Via de noordelijke route van de Zijderoute bereikten
in de 12de en 13de eeuw kostbare goederen uit China en mogelijk India de markt van
Novgorod. Vanuit de handelssteden aan de zuidelijke Oostzeekusten werden het
Duitse gebeid en Centraal Europa ontsloten.

Markt

Lübeck, stadhuis

Ten tijde van de Hanze werd een groot deel van het zout uit Lüneburg geëxporteerd
naar het Oostzeegebied waar het de basis van de handel in haring was. Belangrijkste
afnemer was de haringmarkt in Falsterbo in het zuidwesten van Zweden. De
belangrijkste overslagplaats voor de zouthandel was Lübeck, belangrijkste stad van
de Hanze en belangrijkste Oostzeehaven. Daar werd het zout tussentijds opgeslagen
in speciale pakhuizen. Het zout werd los of in tonnen met karren over de Oude
Zoutweg vervoerd naar Lübeck. Toen in 1398 het Stecknitz kanaal voltooid werd,
vond het transport over water plaats via Ilmenau, de Elbe, het Stecknitz-kanaal en de
Trave. Het transport duurde gemiddeld 20 dagen en was over een lengte van 100
kilometer. De tocht ging langs Lauenburg en Mölln.
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Een van de oudste documenten die de rol van Lüneburg bevestigt als producent en
vervoerder van zout dateert reeds uit 956. Daarin wordt bevestigd dat keizer Otto I de
belastinginkomsten van de zoutproductie aan het Michaelklooster in Lüneburg
schonk.
Mölln ligt op strategisch een heuvelachtig schiereiland. Toen de stad in Saksische
handen kwam (1227) werd de stad regelmatig als onderpand voor een lening gegeven
door de in chronische geldnood verkerende hertogen. Vooral Lübeck wilde graag
Mölln in bezit hebben vanwege haar economisch belangrijke ligging aan de
zoutroute. De stad zou van 1359 tot 1683 in onderpand van Lübeck blijven. In deze
tijd werd het Stecknitz-kanaal aangelegd.
Dat Mölln geprofiteerd heeft van de Hanze-activiteiten blijkt wel uit de bouw van de
Nikolai-kerk in fraaie baksteen gotiek. Vooral de inrichting is bijzonder met gotische
schilderingen, een kruis van Bernt Notke en gildebanken van de Stecknitzfahrer.

M
Mölln, pelgrims en handelaren

De in Nedersaksen gelegen plaats Uelzen verkreeg in 1371 het recht van tolvrijdom
in het gebied rondom Lüneburg wat de handel in met name zout bevorderde. Sinds
1374 werd Uelzen Hanzestad. Van de 14de tot de 16de eeuw kende de stad een grote
welvaart door handel in o.a. bont, linnen, honing, hout, etc. In de stad zijn nog
diverse huizen in Noordduitse baksteen gotiek bewaard. In de gotische Marienkirche
wordt een 16de eeuws verguld scheepsmodel van een kogge bewaard, het Goldene
Schiff.

Uelzen, gildehuis
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Lüneburg ligt boven een diepe zoutlaag waarvan de winning reeds in een document
van keizer Otto I uit 956 wordt gemeld. Na de verwoesting van het nabijgelegen
Bardowick door Hendrik de leeuw in 1189 ontwikkelde Lüneburg zich als centrale
handelsplaats voor de regio.
Vanwege de monopoliepositie van Lüneburg als leverancier van zout in NoordDuitsland werd de stad een vroeg lid van de Hanze. Het zout was nodig om vis uit de
Oostzee en uit Noorwegen te pekelen. Daarom werd Lübeck samen met Bergen en
Visby maar ook Lübeck snel tot de belangrijkste en rijkste steden van de Hanze.In
1392 kreeg Lüneburg het stapelrecht wat de kooplui dwong om hun goederen hier ter
verkoop aan te bieden. Om de voorkomen dat handelaren om de stad heen
probeerden te komen werd in 1397 een vestingwerk aan de westzijde aangelegd, later
ook een aan de oostzijde.
Bijzonder is het raadhuis waarvan het middeleeuwse deel nog geheel intact is. In de
rechtszaal bevinden zich nog de middeleeuwse schilderingen en ramen. De
Johanniskerk waaraan tussen 1289 en 1470 is gebouwd, geldt als één van de
belangrijkste kerken in baksteengotiek in de Hanzeatische steden. De rijke inventaris
duidt op een langdurige grote welvaart. Symbolisch voor de havenactiviteiten is de
oude kraan op de kade.

Lüneburg, interieur raadhuis en oude kraan

De middeleeuwse stad Soest behoorde ook tot de belangrijkste Hanzesteden.
Tegelijkertijd behoorde de stad tot een keten van nederzettingen -Dortmund, Unna,
Werl en Erwitte- die verbonden waren met de oude handelsweg van de Hellweg.
Soest profiteerde van nabijgelegen zoutbronnen, maar daarnaast speelden in de
middeleeuwen ook ijzer- en textielindustrie een grote economische rol. Als
handelsstad waren er contacten tot in Novgorod. Soest had al zeer vroeg
stadsrechten, die door Lübeck werden overgenomen en vandaar naar steden in het
Oostzeegebied werden verspreid. De stad was de hoofdstad van het Westfaalse
hanzekwartier met steden als Dortmund, Münster en Osnabrück. De laatste hanzedag
voor de steden die onder Soest vielen was in 1604. Soest was voor de laatste keer in
1608 op een algemene hanzedag vertegenwoordigd.
Van de oude stadsmuur uit 1180 is nog ¾ deel bewaard. Waarschijnlijk had de stad
in de middeleeuwen veel meer stenen huizen dan in de periode daarna omdat door de
economische teruggang in de 16de eeuw veel handelshuizen in goedkoper materiaal,
hout, werden gebouwd.
Van de oorspronkelijk 10 stadskerken en 28 kapellen is nog een aanzienlijk aantal
bewaard. Uniek is een zog. Scheibenkreuz van omstreeks 1200 in de Hohnekerk, die
in principe alleen op Gotland voorkomen.
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Kunstenaars en kunst onderweg: middeleeuwse reisroutes
Twee onbekende monniken die als leden van de Nestoriaanse Kerk in India hadden
gemissioneerd, kwamen in 551 in China en leerden daar de techniek van de
zijdeproductie kennen. Na hun terugkomst in de byzantijnse wereld gingen zij een
jaar later met steun van keizer Justinianus terug en smokkelden zijderupsen naar
Constantinopel. De keizer had hen genereuze beloften gedaan. Zij reisden
waarschijnlijk langs de noordkant van de Zwarte Zee, de Transcaucasus en de
Kaspische Zee. Op deze wijze kreeg het Byzantijnse imperium een eigen
zijdeproductie en werd monopolist in Europa. Er ontstonden ateliers in
Constantinopel, Beirut, Antiochië, Tyrus en Thebe. Het monopolie bleef bestaan tot
de Vierde Kruistocht in 1204.

Byzantijnse zijde

Reeds in de vroege middeleeuwen waren Oriëntaalse stoffen in West-Europa
terechtgekomen, als handelswaar, krijgsbuit of als kostbare geschenken aan
kerkelijke en wereldlijke vorsten. De grote variatie aan kostbare stoffen uit Azië,
Byzantium of de moslimwereld, leerden de kruisvaarders pas in de Oriënt zélf
kennen. De productie van deze stoffen vond plaats in de officiële werkplaatsen, de
tiraz. Het monopolie daarvan was in handen van de staat, d.w.z. de kalief. De
kruisvaarders kwamen in het bezit van bloeiende textiel-werkplaatsen, Antiochië,
Tyrus. Centra als Damascus en Aleppo bleven moslim, maar de handel naar het
Westen bloeide volop, ook vanuit landen als Iran. Constantinopel was een zeer
belangrijk centrum van textielindustrie geworden. In West-Europa vindt men een
zeer grote hoeveelheid aan exotische stoffen uit de middeleeuwen. Kooplui uit
Venetië en Amalfi speelden een grote rol bij de import ervan. Gewaden van
Byzantijnse stof werden in Byzantium, maar ook in West-Europa statussymbool voor
koningen en keizers. Vaak werden relieken in oriëntaalse stoffen gewikkeld.

fantastische wezens
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Nog belangrijker is de invloed van de exotische motieven op de stoffen. De talloze
fantastische wezens, zoals hippocampen, leeuwen, adelaars, olifanten, gevleugelde
paarden vielen blijkbaar zo op als apart, dat zij sinds de romaanse tijd op grote schaal
als model werden gebruik bij de decoratieve kunsten, zoals beeldhouwkunst,
schilderkunst of kleinkunst. De scholastieke wetenschap in de 12de /13de eeuw vond
in bestudering van klassieke werken als de bestiaria fantastische verbeeldingen van
dieren en wezens in de voorstellingen op Oriëntaalse stoffen.
De handel tussen Azië en Europa nam gestaag toe tijdens de Kruistochten naarmate
meer Europeanen de rijke cultuur van het oosten ontdekten. Er werden handelsposten
in de Latijnse kruisvaarder staten als Antiochië, Aleppo en Damascus gesticht.
Venetianen, Genuezen, Pisanen en Franse kooplui mochten handel drijven in de
veroverde steden. Europanen die in de Kruisvaarders staten woonden, werden soms
ook betrokken bij de productie van zijde, glas en metaal. Vanaf het einde van de 11de
eeuw had Pisa gunstige concessies in Tunis. Ook tijdens de periode van de
Mammelukken beleefde de handel een bloeiperiode. Vanuit Constantinopel voeren
tweemaal per jaar handelskonvooien naar de moederstad. De schepen brachten zijde,
bont, peper, katoen, pauwenveren, slaven en hout, voor verdere export door heel
Europa. Op die manier stond Venetië al in het begin van de 13de eeuw aan het hoofd
van een groots handelsimperium. Alle schepen dienden de tolposten van de republiek
te passeren en tol te betalen. De Venetianen konden overal vrij handel drijven en de
concurrenten verdrijven, hun gouden dukaat werd de internationale munt. In 1261
verloren de Venetianen de controle over Constantinopel. Voor een zeevarende natie
als Venetië was dit een regelrechte ramp, vooral omdat het nieuwe keizerlijke regime
in Constantinopel de Venetiaanse handelaren als piraten brandmerkte. In 1291, toen
het Midden-Oosten weer moslimgebied was, bepaalde paus Nicolaas IV een totaal
embargo van christelijke handel in Mammeluks gebied. Tot 1345 werd de handel
serieus geschaad, al wisten alle belangrijke handelssteden het embargo te omzeilen,
Venetië voorop.

Venetië, handelshuis aan Canal Grande

Gelukkig was er tijdens de Mongoolse overheersing in Azië voor de Venetiaanse
handelaren nog een uitwijkmogelijkheid naar Soldaia aan de Zwarte Zeekust.
Hierheen brachten de Russen amber vanuit de Baltische Zee, honing, bijenwas en bont
van marters, hermelijnen, sabeldieren en zwarte vossen. Vanuit Soldaia exporteerden
de Venetianen Tataarse, Bulgaarse en Kaukasische slaven naar de moslimheersers van
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Alexandrië. De Polo’s hadden in hun filiaal op de Krim een uitstekende uitvalbasis
voor de handel met de achterlanden bij het begin van Centraal-Azië, een nog
onontgonnen afzetgebied, waar een Mongools keizerrijk van ongelofelijke afmetingen
ontstond.
De meeste producten uit het Oosten waren bescheiden van omvang en konden dus in
grote getale en wijd verspreid worden. Het betreft met name aardewerk, glas, of zijde
en metalen voorwerpen. Twee uitzonderingen waren de griffioen van Pisa en de leeuw
van Venetië.
Er waren enkele redenen waarom de kleine Islamitische voorwerpen populair werden
in Europa. Op de eerste plaats omdat zij profaan waren, en in technisch opzicht
superieur. Naarmate de welvaart van de elite in Europa groeide nam de belangstelling
voor comfort en show toe. De producten uit het Midden-Oosten en Azië voldeden
daaraan. De objecten konden niet worden geïmiteerd, maar de opvallende decoratie
wél. Er waren geen beledigende religieuze voorstellingen.

Nicolaas van Verdun, altaar in Klosterneuburg. Eind 12de eeuw.

Omdat edelsmeden zeldzaam en kostbaar materiaal bewerken, genoot hun beroep een
hogere status dan andere kunstambachten. Hun glorietijd begon in de 12de eeuw, met
name in het Maasgebied. De grote reliekschrijnen waren spectaculaire opdrachten.
Nicolaas van Verdun is één van de meest opmerkelijke persoonlijkheden van de
middeleeuwse kunst. Hij heeft de kunst in het gebied tussen Rijn en Seine een enorme
impuls gegeven. Oude Romeinse beeldjes oefenden een belangrijke invloed op de 12de
eeuwse ateliers uit.
Blijkbaar waren edelsmeden beroepshalve veel onderweg. Nicolaas van Verdun
werkte in Keulen, Doornik en Klosterneuburg. Abten, kanunniken en bisschoppen
waren ongetwijfeld goed bekend met deze beroepsklasse, want zij verstrekten veel
opdrachten. Zo verspreidden edelsmeden uit het Maasgebied, bijvoorbeeld ook Hugo
van Oignies, zeer gemakkelijk stijl en inhoud van kunstwerken naar alle windstreken.
De belangstelling voor de Romeinse oudheid met zijn volle figurenstijl, beweeglijk en
vol emotie, bleek een aantrekkelijke voorloper en wegbereider te zijn voor de gotische
stijl, zoals in portalen van Franse kathedralen.
Serieproductie was in de middeleeuwen zeer verbreid. Dit betekende niet dat modellen
slaafs werden gekopieerd. Het serieproduct was altijd een variant op een gegeven
model. Deze serieproductie beantwoordde aan de drang tot expansie van de
opkomende markteconomie. Deze in serie gemaakte kunstwerken moesten
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gemakkelijk te vervoeren zijn, want ze werden via de handelsroutes over heel Europa
geëxporteerd.
Er waren drie typen serieproducten die bijzonder veel succes hadden en over geheel
Europa werden verspreid: email van Limoges, Engels albast en houten retabels uit de
Zuidelijke Nederlanden.
De 12de eeuwse emailleurs in Limoges werden beroemd om de productie van email
champlevé. De stad lag op het knooppunt van verschillende handelswegen, die ook
door pelgrims naar Santiago de Compostella en Rome werden gebruikt. Veel kloosters
uit de buurt plaatsten bestellingen, rondtrekkende monniken bevorderden de
verspreiding. De bescherming van de Plantaganets heeft een grote rol gespeeld in het
succes, vooral door de steun die de familie gaf aan de abdij van Grandmont waar
Hendrik II Plantaganet was begraven.
Email van Limoges werd geëxporteerd naar landen als Italië, Spanje, Noorwegen en
het Heilig Land. Voor deze landen bleek het email artistiek, economisch en
functioneel succesvol. Email was zowel in trek bij zowel de niet erg bemiddelde clerus
als bij de adel.

Geoffroy Plantaganet. Email, kort na 1151. Johannes de Doper. Nottingham. Albast. Eind 15de eeuw

Rond het midden van de 13de eeuw werd het bijna-monopolie van Limoges bedreigd.
Elders in Europa werden ateliers opgericht die vaak tradities uit Limoges vermengden
met eigen invloeden. In de 14de en 15de eeuw was email in Europa een meer gewild
artikel geworden. De export ervan naar Italië, Spanje, Scandinavië en het Heilig land
is vooral te verklaren door de artistieke, economische en functionele kenmerken van
de voorwerpen.
Vanaf het midden van de 14de eeuw specialiseerde Engeland zich in productie van
albasten panelen en beelden voor eigen gebruik, maar ook voor de export naar het
vasteland.
In het graafschap Nottingham werden diverse albastgroeven geëxploiteerd. Tussen
1470 en 1530 waren Burton-on-Trent en Nottingham de belangrijkste productiecentra.
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Het zachte albast leent zich uitstekend voor serieproductie van kleine retabels, panelen
en beelden. Voor kleine panelen waren vooral beeldjes van Moeder met Kind,
apostelen en koppen van Johannes de Doper erg in trek. Deze albasten panelen en
beelden werden op enorme schaal geproduceerd en geëxporteerd. De grote vraag is
deels te verklaren door de redelijke prijs en vergelijking met die in beschilderd hout.
Zoals gebruikelijk volgde de export de handelsroutes. In de tijd van de Engelse
godsdiensthervormingen arriveerden hele scheepsladingen van in Engeland
‘uitgebannen beelden’ in Frankrijk om daar verkocht te worden. Vanuit de havens van
Dieppe, Cherbourg en Caen werd de koopwaar naar het binnenland vervoerd. Zo
verklaart bijvoorbeeld de bloeiende handel in wijn met de streek van Bordeaux de
aanwezigheid van talrijke albasten beelden in de kerken in de stad.

Antwerps retabel

In de 15de en 16de eeuw waren de Zuidelijke Nederlanden befaamd om hun houten
retabels met beschilderde luiken. Sommige werden op bestelling gemaakt, andere
werden op de kunstmarkt verhandeld. Vanaf het laatste kwart van de 15de eeuw, en
vooral aan het begin van de 16de eeuw leidde de groeiende vraag naar retabels tot een
enorme commerciële activiteit, die een reorganisatie van de ateliers nodig maakte.
Voor de diverse onderdelen van de retabels werden standaardiseringsnormen
opgesteld, binnen de ateliers een complexe arbeidsverdeling doorgevoerd. De retabels
kwamen hoofdzakelijk uit Mechelse, Antwerpse en Brusselse ateliers.
Gespecialiseerde kennis en vakmanschap en kostbare materialen maakten deze
retabels duur. Daarom werd al vroeg de verkoop gecontroleerd. Er werden
waarmerken ingevoerd die op de beelden werden aangebracht: met het oog op onder
aanneming golden zij in Brussel als een onderlinge garantie tussen de verschillende
ambachtslui die aan het retabel werkten. In Antwerpen werkten beeldhouwers en
schilders binnen hetzelfde gilde en was er dus geen onderlinge garantie nodig.
Uit de schaarse archiefdocumenten en contracten en uit technisch onderzoek van de
retabels blijkt dat meerdere kunstenaars aan één retabel werkten. Zij behoorden tot
hetzelfde atelier of meerdere ateliers, vaak uit verschillende productiecentra. Vaak
werden hele composities of op gemeenschappelijke modellen gebaseerde figuren in
meerdere retabels opnieuw gebruikt. Het transport ging over land en over zee, met
name vanuit de haven van Antwerpen zelf, die steeds belangrijker werd in deze tijd.
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Over de manier waarop kunstenaars in de middeleeuwen ‘modellen’ kopieerden en
doorgaven, is weinig bekend. Wat we weten over de artistieke praktijk is dat schilders
of beeldhouwers een ander werk als model namen. Kunst creëerde kunst, beroemde
voorbeelden golden als inspiratie, maar daardoor werd een beeldtraditie bewaard.
Aangenomen wordt dat perkamenten en later papieren voorbeeldenboeken het
belangrijkste instrument waren voor de overdracht van deze visuele cultuur.

Villard de Honnecourt, torens kathedraal Laon. Ca. 1250 Musterbuch Wölfenbuttel, ca. 1230-40

Beroemd is het schetsenboek van Villard de Honnecourt uit het midden van de 13de
eeuw, met tekeningen van architectuur, beeldhouwkunst en edelsmeedkunst.
Voorbeeldboeken leverden iconografische modellen die in elk medium konden
worden uitgewerkt. Ze konden ook dienen om ‘formules’ vast te leggen. De productie
van devotiebeelden bijvoorbeeld was grotendeels gebaseerd op het gebruik van
modellen en kunstenaars moesten deze dan ook kunnen zien. Een kopie was zelden
slaafs. Kopiëren was interpreteren.
Het beroemde Musterbuch van Wolfenbüttel, ca. 1230-40, getuigt van de uitwisseling
die tijdens het Latijnse interregnum (1204-61) tussen Latijnse en Griekse kunstenaars
plaatsvond. Over de tekeningen heen werd een tekst geschreven waaruit blijkt dat de
bladen opnieuw gebruikt werden. Vaak zijn tekeningen op één blad op onderscheiden
bronnen gebaseerd. Diverse figuren lijken rechtsreeks op mozaïeken in de San Marco
te Venetië te zijn geïnspireerd. Dit doet vermoeden dat de ongetwijfeld rondtrekkende
auteur andere bladen met Byzantijnse modellen heeft gecompileerd, die de
gemeenschappelijke bron zouden vormen.
Voorbeeldenboeken waarvan we met zekerheid weten dat zij tijdens reizen werden
samengesteld, zijn zeldzaam. Het tekenboek van Hans Hammer, de architect van de
kathedraal van Straatsburg, uit het einde van de 15de eeuw, is zo’n voorbeeld. Het boek
kwam tijdens een reis naar Hongarije tot stand. Tekeningen van hijswerktuigen en
kranen bieden ons een goed inzicht in de kennis van de 15de eeuwse ingenieurstimmerlui.
Het in de eerste helft van de 15de eeuw gedateerde ‘Taccuino di viaggi’ dat aan
Gentile da Fabriano en aan Pisanello en zijn atelier wordt toegeschreven, is eigenlijk
een achteraf samengestelde bundel waarvan we de oorspronkelijke functie niet
kennen.
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Het is bekend dat in de adellijke en koninklijke kringen in de late middeleeuwen
getekende portretten werden gebruikt om de toekomstige echtgenote uit te kiezen.
Volgens de kroniekschrijver kon de dertienjarige oude koning Karel VI de Dwaze
(1368-1422) kiezen uit drie portretten van prinsessen. ‘Hij keek naar alle drie en koos
de mooiste’. Isabeau van Beieren, met wie hij in 1385 trouwde. Een en ander geeft aan
dat het niet ongebruikelijk was dat een schilder/ tekenaar een schets maakte van het
portret van kandidate(s) voor een koninklijke of adellijk huwelijk en dat daarvoor dus
eerst een reis door hem gemaakt moest worden naar het hof van de kandidate(s).
Blijkbaar kwam het ook voor dat een dichter/ schilder bij de eerste ontmoeting
aanwezig was. Dat is wellicht het geval geweest bij de eerste ontmoeting van Karel VI
met Isabeau in 1385 in Amiens. Een beroemde tekening in de Pierpont Morgan
Library toont dit moment van ontmoeting, maar is een uit het hoofd gemaakte
reconstructie die jaren later door een hofschilder is gemaakt. Voorbeelden van zog.
‘bruidsportretten’ zijn het portret van Anna van Kleef dat naar Hendrik VIII werd
gestuurd en het portret van Isabella van Portugal dat Jan van Eyck waarschijnlijk
schilderde.

Karel VI en Isabeau van Beieren

Hans Holbein, Anna van Kleef

Uit architectuurtekeningen blijkt hoe intens de uitwisseling van artistieke concepten en
kunstwerken in de middeleeuwen was. Deze tekeningen waren echter geen verplichte
fase in de voorbereiding. In de 13de eeuw baseerde men zich tijdens de bouw
waarschijnlijk alleen maar op de afmetingen van het grondplan. Toen de
architectuurontwerpen van kathedralen ingewikkelder gingen worden, besteedde de
bouwmeester niet meer de meeste tijd aan het toezicht op de werf, maar aan het
tekenen van plannen. Vaak waren die op groot formaat om indruk te maken op de
opdrachtgevers, maar ook als contractuele referentie voor het geheel van de werf.

Tekening detail Notre Dame, Straatsburg
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Uit bewaarde tekeningen blijkt dat de bouwers van de kathedraal van Straatsburg
informatie hadden over de bouw van de kathedraal van Orléans, van Milaan en de
Notre-Dame te Parijs, van de kathedralen in Wenen, Praag en Keulen. Hier blijkt uit
hoe mobiel bouwmeesters waren. Andere bewaarde tekeningen tonen aan dat de Dom
van Keulen gebouwd is met gebruikmaking van modellen en tekeningen van o.a. de
kathedralen van Amiens en Beauvais.

Villard de Honnecour, toren kathedraal Laon

Detail toren kathedraal Laon

De mogelijkheid voor kunstenaars om naar onbekende oorden te reizen en nieuwe
ideeën op te doen, kwam pas in een stroomversnelling toen rond 1500 tussen Noord
Europa en Noord Italië een infrastructuur was ontwikkeld die de mobiliteit van
kunstenaars bevorderde. Al in de 14de en 15de eeuw waren er kunstenaars die van
Noord Europa naar Italië trokken, maar deze reizen stonden nog vooral in het teken
van een pelgrimstocht en een bezoek aan de heilige plaatsen. Vanaf rond 1500 gold
meer en meer de nieuwsgierigheid van kunstenaars naar het onbekende. Vaak was
men in het noorden al op een of andere manier in contact gekomen met moderne
Italiaanse kunstwerken. Nu bestond de mogelijkheid om zélf deze nieuwe wereld te
bezien, hetzij tijdens een kort bezoek, hetzij middels een lang(er) verblijf. Door de
belangrijke economische betrekkingen van steden als Augsburg en Regensburg met
Venetië waren reisactiviteiten intensief geworden. Duitse kooplui hadden in Venetië
een eigen handelspost, de Fondaco dei Tedeschi.
Albrecht Dürer geldt als eerste belangrijke reizende kunstenaar. Na zijn opleiding bij
Michael Wolgemut in Neurenberg trok hij vier jaar rond als leerling. In het midden
van de jaren ’90 van de 15de eeuw en tussen 1505 en 1507 ondernam hij diverse
reizen, waarvan twee naar Noord Italië. Tussen 1492 en 1494 was hij in Bazel, Colmar
en Straatsburg. De invloed van het werk van Nicolaas Gerhardt van Leyden in
Straatsburg blijkt uit meerdere werken van Dürer. In 1494 trok Dürer voor het eerst
over de Alpen via de Brennerpas. Vanuit Neurenberg was dat de directe handelsroute
naar Italië. De tekeningen en aquarellen die hij onderweg naar Italië maakte, getuigen
van een fascinatie voor onbekende landschappen en stadsgezichten, maar feilloze
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details van de wereld van planten en dieren. Zijn eerste reis diende als een soort van
verlenging van zijn leerperiode. Van de in Venetië werkende Jacopo de’Barbari
ontleende Dürer diverse vrouwelijke naakten. De tweede reis stond veel meer in het
teken van een verbetering van zijn economische en artistieke positie door nieuwe
technieken en materialen te leren kennen en een competitie aan te gaan met de
inheemse collega’s. Daarnaast wilde hij het copyright probleem met Marcantonio
Raimondi die de houtsnedes van Dürer inclusief zijn monogram had nagemaakt,
oplossen.

A. Dürer, zelfportret

Nicolaas Gerhardt van Leyden, buste

A. Dürer, Man van Smarten

De uit Henegouwen afkomstige Jan Gossaert verbleef in 1508-9 in Italië en Rome in
het gevolg van de humanist Filips van Bourgondië tijdens een diplomatieke missie
naar het hof van paus Julius II in Rome. Filips had Gossaert speciaal gevraagd om hem
te vergezellen met het doel tekeningen te maken van de oudheden om als herinnering
en documentatie mee naar huis te nemen. In ieder geval maakte hij er een tekening van
het Colosseum, de Spinario en de Capitolijnse Hercules. Onmiddellijk na zijn
terugkeer vestigde Jan Gossaert zich vermoedelijk direct in Zeeland. Met enige
aarzeling zou hij daarna de indrukken van de vernieuwende renaissance-kunst in zijn
werken vertalen. De tamelijk ouderwetse smaak van zijn opdrachtgevers maakte de
directe verwerking van het nieuwe moeilijk, maar na enkele jaren was er geen weg
meer terug.

Jan Gossaert, Spinario, 1509

Jan Gossaert, madonna in de kerk, ca. 1520
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Reisroutes van de VOC
De Vereenigde Oostindische Compagnie, afgekort tot VOC (1602-1800), was een
particuliere Nederlandse handelsonderneming met een monopolie op de overzeese
handel tussen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het gebied ten
oosten van Kaap de Goede Hoop en ten westen van de Straat Magellaan. De VOC
werd in 1602 opgericht als de Generale Vereenichde geoctrooieerde Compagnie. Het
was destijds het grootste handelsbedrijf ter wereld en was de eerste naamloze
vennootschap met vrij verhandelbare aandelen. De VOC richtte een handelsnetwerk
op tussen de diverse handelsposten in de Aziatische regio. Deze intra-Aziatische
handel zorgde vele jaren voor grote winsten. De VOC sloot daartoe naar believen
traktaten met oosterse potentaten en vorsten. De compagnie sloeg tijdelijk eigen
munten, want in Azië was nauwelijks vraag naar Europese producten. De VOC had
een eigen leger en oorlogsschepen ter handhaving of uitbreiding van haar positie en
om zo nodig handel met de lokale bevolking af te dwingen. De compagnie stortte zich
in de eerste jaren in dure militaire campagnes om de Portugezen uit Aziatische
handelsposten te verdrijven en andere concurrenten op een afstand te houden. Rond
1700 was de helft van het aantal medewerkers soldaat.
Binnen de Aziatische factorijen en het door haar gecontroleerde gebied regelde de
compagnie bestuur en rechtspraak. Er werd handel gedreven met onder meer Mokka,
Perzië, Gujarat, Ceylon, Bengalen, Cambodja, Vietnam, China, Japan en Java.

VOC, handelsroutes

De VOC stimuleerde ontdekkingsreizen in de hoop op snellere verbindingen, nieuwe
handelscontacten en producten, taalonderzoek met de bedoeling het christelijk geloof
onder de aandacht van de plaatselijke bevolking te brengen en etnobotanisch onderzoek om het aantal slachtoffers onder haar werknemers te doen
afnemen.
Gedurende bijna 200 jaar van zijn bestaan werden ongeveer 4700 schepen naar Azië
uitgerust, waarvan bijna 1700 in de 17de en meer dan 3000 in de 18de eeuw. Omdat er
in Azië weinig interesse bestond voor Europese producten, voeren de schepen
aanvankelijk met een ballast van bakstenen en werd de handel veelal betaald met goud
en zilver, aangevoerd vanuit Europa, Arabië, Zuid-Amerika of Japan, of met textiel en
zijde die in India waren gekocht. Zo bouwde de VOC voort op een bestaand
handelsnetwerk dat werd uitgebreid met factorijen die zilver, tin, hout, huiden,
koper, salpeter, ivoor, betelnoten en opium leverden.
Het opzetten van een netwerk van ruilhandel, dat de "Indische buitenhandel" werd
genoemd, is gepropageerd door gouverneur-generaal Jan Pieterszoon Coen (1587© Posterheide Brabant, Helmond
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1629) om het tekort aan edele metalen en contanten te ondervangen. Hij was ervan
overtuigd dat met deze intra-Aziatische handel de VOC zich volledig zou kunnen
bedruipen en geen geld uit de Republiek meer nodig zou hebben om handelsgoederen
in te kopen. Het ruilen van Chinese zijde tegen Japans zilver bleek uitermate
winstgevend. Pattani op het Maleise schiereiland werd al snel een centrum voor de
inter-Aziatische handel; in het bijzonder voor de handel op China. Gedurende de bijna
twee eeuwen van haar bestaan verhandelde de VOC mogelijk ruim 50.000 slaven. Dat
kwam neer op een 0,5 procent van alle winst.
Niet alle opvarenden waren zee-, handelslieden of bestuurders. Ook
wetenschappers, chirurgijnen en dominees gingen naar de Oost. Hendrik Adriaan van
Reede tot Drakestein, Jan Commelin, Simon van der Stel, Georg Everhard
Rumphius, Johannes Camphuys, Johan Huydecoper van Maarsseveen, Nicolaes
Witsen en Gaspar Fagel hielden zich bijvoorbeeld bezig met het beschrijven, opsturen
of verzamelen van gewassen en schelpen. De apothekers van de Hortus
Botanicus waren vooral geïnteresseerd in nieuwe medicijnen om ziekten onder het
VOC-personeel te bestrijden; de bewindhebbers in zaaigoed en siergewassen voor hun
kassen of tuinen. Meerdere opvarenden schreven boeken over hun wederwaardigheden
en opgedane kennis. Francois Caron schreef een belangrijke analyse van Japan. Johan
Nieuhof was de meest toonaangevende Europese schrijver over China. Zijn maar liefst
150 prenten leidden de populariteit van de chinoiserie.

Johan Nieuhof, pagode bij Sinkicien

Decima was een kunstmatig, waaiervormig eilandje in de haven van Nagasaki. Dit
eiland werd vanaf 1641 tot 1859 een Hollandse handelspost, nadat de Portugezen
ervan moesten vertrekken. Het zou de belangrijkste en enige plaats van contact zijn
tussen de westerse wereld en Japan. Een eerste Hollands schip bereikte Japan in 1598.
Enkele jaren later kregen de Hollanders in 1609 een handelspas van shogun Tokugawa
Ieyasu met recht van handel in alle havens van Japan. Zij stichtten een factorij op
Hirado. De Portugezen werden niet vertrouwd omdat men bang was dat zij de paus als
hoofd van de Kerkelijke Staat als hun leider beschouwden. Inmiddels waren ook tal
van daimyo christen geworden. In 1612 werd het katholicisme verboden en in 1616
werd de buitenlandse handel, met uitzondering voor China, beperkt tot de havens van
Hirado en Nagasaki. In 1634 werd het kunstmatige eiland Decima aangelegd waarop
twee jaar later de Portugezen werden opgesloten. In 1639 werden de Portugezen het
land uitgezet, twee jaar later moesten de Hollanders verhuizen naar Decima. De
Hollanders leefden op Decima onder strikte beperkingen. Men mocht niet van het
eiland af, op een jaarlijks bezoek aan de shogun in Edo na. Er was voortdurend
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controle van Japanse wijkmeesters en geheime politie, het openbaar belijden van het
christelijk geloof was verboden en contact met het vrouwelijk geslacht was enkel
mogelijk via prostituees. Overledenen mochten niet op Japanse bodem worden
begraven, maar kregen een zeemansgraf. Met de komst van Commodore Perry die in
1854 Japan dwong tot het openstellen van de havens, was de monopoliepositie van
Nederland voorbij.
In de loop der tijd is Decima bijna geheel verdwenen, een deel van het waaiervormige
eiland ging verloren door verbreding van een kanaal. Sinds begin jaren ’80 wordt
Decima in fases gerestaureerd.

Decima

Grand tour: de tijd van Goethe en de nieuwe tijd
In de 18de eeuw breidde zich de belangstelling voor de Oriënt bij de gehele adel sterk
uit, wat zich uitte in een veranderende esthetiek. Dit werd veroorzaakt door diverse
redenen. In de eerste plaats politieke, met name de vergeefse belegering door de
Ottomanen van Wenen in 1683. Vanaf nu begon de langzame en onstuitbare neergang
van het rijk. Frankrijk onderhield nauwe betrekkingen met de sultan. Marseille
profiteerde van het recht op doorvaart naar de Rode Zee, en haar haven maakte een
enorme bloei door.
De verbetering van de relaties tussen West en Oost bood wetenschappers als botanici
of geografen te reizen en daarover verslagen te maken. Deze reizen waren erg populair
in Europa. Diplomaten gingen hun kennis over landen die in de ogen van Europeanen
nog iets mythisch hadden of iets barbaars, in geleerde werken vastleggen. Bovenal
waren de literaire brieven van Lady Montagu, met als thema’s de liefde en de
beschrijving van het leven van islamitische vrouwen ongekend populair. De interesse
voor Arabische en Perzische literatuur was groot. De oriëntaalse vertellingen, zoals
‘Duizend-en-een-Nacht’ behoorden sinds Lodewijk XIV tot de Franse cultuur. Ook de
filosofie kwam in de greep van het oriëntalisme, zoals bij Montesquieu en Voltaire te
lezen is. Na de literaire ontdekking van de Oriënt kwam snel de mode. Zo droeg
koningin Marie-Antoinette kleding in de stijl van die van sultansvrouwen. De Oriënt
werd nog steeds als een visioen gezien, nauw verbonden met feesten en maskerades.
Watteau laat dit in zijn werk zien. Het motief van de odalisk -een slavin in de haremkwam in Frankrijk in de mode. Francois Boucher maakte deze ‘sujets galants’ tot
hoofdthema van zijn oeuvre. Als de meest briljante vertegenwoordiger van het genre
van exotische vrouwenthema’s geldt echter Fragonard.
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Jean-Etienne Liotard reisde veel in het Middellandse Zeegebied. Hij woonde vijf jaar
in Istanbul en portretteerde er talloze Europeanen in Ottomaanse klederdracht. Zijn
waarneming van details in kleding, meubels en attributen is bijzonder scherp. Hij
overtrof zichzelf als hij vrouwen portretteerde.
In 1798 vertrok Napoleon met een leger per schip vanuit Toulon naar Egypte om het
land te veroveren en de macht van Engeland in de Middellandse Zee in te dammen.
Met het leger ging een ‘commissie’ van 167 leden mee, wetenschappers, astronomen,
ingenieurs, artsen, kunstenaars. Voor Napoleon gold immers dat de veldtocht niet
alleen een militair, maar ook een cultureel en wetenschappelijk doel moest dienen.
Tijdens de veldtocht naar het zuiden van Egypte maakte Dominique Vivant Denon
veel schetsen van monumenten en notities van de gebeurtenissen tijdens de strijd. De
architect Charles-Louis Balzac onderzocht de antieke gebouwen te Alexandrië, Philae
en Karnak, Geoffroy Saint-Hilaire onderzocht de mummificering van dieren, Edouard
de Villiers du Terrages maakte in Thebe en Dendera schetsen van vondsten.
Het jaar 1829 kan als geboortejaar van de oriëntaalse schilderkunst in Frankrijk
genoemd worden met de opening van twee ruimten in het museum Charles X,
gereserveerd Egyptische oudheden. Een bezoek aan Egypte was nu onderdeel van de
‘grand tour’ geworden.

J.- E. Liotard, Turkse vrouw en slavin.

J. H. W. Tischbein, Goethe in de Campagna. 1786-8

In de loop van de 18de eeuw was een reis door Europa voor de rijkere klasse een
cultuurgoed geworden. De Grand Tour was voor jonge aristocraten het hoogtepunt van
hun klassieke opvoeding. Op deze reizen werden steden als Parijs, Venetië en Rome
bezocht. Dit fenomeen was al in de tweede helft van de 17de eeuw ontstaan en kende
een bloei tot in de jaren ’40 van de 19de eeuw toen grootschalig vervoer per trein
mogelijk werd. Het werd beschouwd als een belangrijk deel van de culturele
opvoeding voor de rijkere klasse. Was aanvankelijk de Grand Tour vooral een zaak
van de rijke Engelse bovenlaag, meer en meer werden deze reizen ook gemaakt door
rijke mensen uit andere landen in Noord-Europa en vanaf de tweede helft van de 18de
eeuw zelfs door gefortuneerden uit Zuid- en Noord-Amerika. In het midden van de
18de eeuw was de Grand Tour een traditioneel gebruik van aristocratische opvoeding
geworden. Op het einde van de 18de eeuw onderzocht de Duitse reiziger Johann
Joachim Winckelmann het terrein van de kunstgeschiedenis met zijn werk
‘Griechische und Römische Skulptur’. Hij bleef lange tijd in Rome. De meeste ‘Grand
Tourists’ bleven echter korter en werden geacht met souvenirs terug te komen en
kennis van kunst en cultuur. In Italië profiteerden veel kunstenaars van de opdrachten
van ‘Grand Tourists’, zoals Pompeo Battoni en Giovanni Battista Piranesi.
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De belangrijkste waarde van de Grand Tour was het contact met de culturele erfenis
van de klassieke oudheid en de renaissance. Een Grand Tour kon van enkele maanden
tot enkele jaren duren. Normaliter ging men met een cicerone op pad, een gids met
kennis. Een plezierig verblijf in Venetië en een onderkomen in Rome waren essentieel.
Zowel katholieken als protestanten volgden dezelfde route en bezochten dezelfde
plaatsen. Een Grand Tour werd ook vanaf de 17de eeuw noodzakelijk geacht voor
kunstenaars, ter bestudering van schilder- en beeldhouwtechnieken. Door het
verschijnen van populaire reisgidsen, zoals ‘An Account of Some of the Statues, BasReliëfs, Drawings and Pictures in Italy’ uit 1722 en geschreven door Jonathan
Richardson en zijn zoon, werden deze reizen erg populair.
Pompeo Battoni maakte carrière met het portretteren van de Engelse milordi, geplaatst
tussen de Romeinse oudheden. Veel reizigers trokken van Rome verder naar het
zuiden met Napels als reisdoel. Daar konden zij Herculaneum en Pompeï bekijken.
Slechts weinigen kwamen tot op Sicilië.

Giovanni Paolo Battoni, interieur Pantheon

De reis die de Earl of Arundal in 1613-4 naar Italië maakte en waarop hij een grote
collectie Romeinse oudheden verzamelde was van grote invloed op de toenemende
belangstelling om naar Italië te reizen. Op deze reis werd hij door de toekomstige
architect Inigo Jones begeleid. Grotere aantallen reizigers maakten de Grand Tour na
de Vrede van Münster in 1648. Het reizen uit nieuwsgierigheid en leerbehoefte
ontwikkelde zich in de loop van de 17de eeuw. Volgens de historicus Gibbon gold dat
According tot he law of custom, and perhaps of reason, foreign travel completes the
education of an English gentleman’. Met het doel om intellectueel zichzelf te
verbeteren bezocht Gibbon herhaaldelijk en uitgebreid het continent.
De Grand Tour bood een vrije opvoeding en de gelegenheid om zaken te verwerven
die anders niet beschikbaar waren. De mee naar huis gebrachte boeken, kunstwerken
of wetenschappelijke artefacten gaven de eigenaar prestige. Geschilderde portretten in
een continentale omgeving werden de verplichte symbolen van invloed en aanzien.
Kunstenaars die garen sponnen bij de Grand Tour waren bijv. Carlo Maratti, Pompeo
Battoni, Canaletto, Pannini en Guardi. De minder gefortuneerden kochten etsen van
Piranesi.
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Na de komst van de stoomtrein rond 1825 werd de Grand Tour voor meer mensen
toegankelijker door lagere kosten. Gedurende een groot deel van de 19de eeuw was het
voor veel gestudeerden een privilege om de Grand Tour te ondernemen. Duitsland en
Zwitserland gingen onderdeel uitmaken van de route.
Britse reizigers waren niet de enigen onderweg. Al sinds het midden van de 16de eeuw
werd de Grand Tour beschouwd als een ideale afronding van de schoolopleiding van
jongen mensen in landen als Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen en
Zweden.
Voor Britten was het in eerste instantie gebruikelijk om naar Parijs de reizen, begeleid
door een Frans sprekende gids. Daar konden lessen in dans of paardrijden worden
genomen. Bezoek aan Parijs was aantrekkelijk om de verfijnde taal en gedragswijzen
van de Franse high society te leren. Na Parijs volgden verblijven in Zwitserland,
Génève of Lausanne. Daarna volgden diverse steden in Italië, zoals Turijn, Florence,
Padua, Bologna en Venetië. Venetië gold als de ‘locus of decadent Italianate allure’.
In Rome werden de antieke ruïnes bestudeerd en de beeldende kunst van de
middeleeuwen, renaissance en barok. Napels en de archeologische plaatsen rond de
Vesuvius, of later Paestum, waren de gebruikelijke eindhalte. Op de terugweg kon
Innsbruck worden aangedaan, Wenen, Dresden of Berlijn of Potsdam.

Carl Spitzweg, Engelse toeristen in de Campaga, 1845

Johann Wolfgang von Goethe maakte als Grand Tourist in 1786 een reis naar Italië, en
bezocht Verona, Venetië, Pompeï, Capri en Sicilië. Hij overwoog zelfs schilder te
worden, maar stapte van dat plan af. Wél schreef hij zijn beroemde werk ‘Farbenlehre’
naar aanleiding van de observaties van de Italiaanse kleurenpracht. Goethe was zeer
bevriend met Tischbein die een beroemd portret van hem maakte.

Moderne kunstenaars onderweg
Rond 1600 was het reizen naar Italië voor veel Noord Europese kunstenaars inmiddels
zó gebruikelijk dat in Rome een kolonie werd gevormd waar Nederlanders, Duitsers
en Fransen persoonlijk en artistiek met elkaar uitwisselden. Deze zog. Italianisanten
waren niet zozeer meer geïnteresseerd in de klassieke oudheid, maar werden
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aangetrokken door de landschappen en plaatsen buiten Rome. Vooral waren zij onder
de indruk van het licht in het zuiden.
Utrecht had altijd al een nauwe band met Rome. Rond 1600 trokken schilders van de
Utrechtse School naar Rome en maakten daar kennis met het werk van Caravaggio. De
bekendste onder hen zijn Hendrick ter Brugghen, van Bijlert, en Gerard van
Honthorst.
Onder de schilders uit Noord Europa viel één man zeer op: Pieter van Laer,
‘bamboccio’ genoemd. Hij kwam in 1625 naar Rome en bleef er 14 jaar. Hij
schilderde vooral motieven uit het Romeinse volksleven. Zijn schilderwijze trok
andere collega’s die Bamboccianti werden genoemd. Hun genrestukken werden
enigszins provocerend beschouwd. In een volgende generatie, met o.a. Karel Du
Jardin, werden meer harmonische genrestukken geschilderd.
De Nederlandse schilders in Rome noemden zich de Schildersbent of Bentvueghels.
Deze namen werden gebruikt voor een broederschap die tussen 1620 en 1720 in Rome
heeft bestaan. Bekende leden waren bijvoorbeeld Jan Asselyn, Cornelis Poelenburgh
en Jacob Jordaens. In Rome verbleven zij meestal enkele jaren, vooral in de omgeving
van de Santa Maria del Popolo en San Lorenzo in Lucina. De kunstenaarsvereniging
had in eerste instantie een sociale functie. Om lid te worden van de Bentvueghels
moest men een inwijdingsritueel ondergaan, waarbij de wijn rijkelijk vloeide op
kosten van het nieuwe lid. Als slot van het ritueel liepen de Bentvueghels gezamenlijk
de stad uit om op het zogenaamde graf van Bacchus in de Santa Costanza aan de via
Nomentana een wijnoffer te brengen. Op enkele plaatsen zijn in de Santa Costanza
nog ingekraste namen van leden van de Bentvueghels te zien. Al deze namen zijn
bijnamen, de bentnaam. Nieuwe leden kregen deze namen tijdens de
inwijdingsplechtigheden, vaak verwezen zij naar een opvallende eigenschap of
karaktertrek.

Pieter van Laer, Bentvueghels in een Romeinse kroeg

Sinds Goethe had Italië een magische aantrekkingskracht op Duitse kunstenaars. Tot
de meest in het oog springende onder hen waren Friedrich Overbeck en Franz Pforr.
Zij studeerden aan de Akademie der bildenden Künste in Wenen. Zij beiden voelden
echter een toenemende onvrede met de in hun ogen gevoelloze, academische manier
van kunst maken. Samen met enkele anderen, zoals Ludwig Vogel, zochten zij nieuwe
wegen en vonden die in het verleden, bij de oude Duitse meesters als Albrecht Dürer,
Hans Holbein en Hans Baldung Grien, maar ook schilders uit de Italiaanse renaissance
zoals Rafaël, Perugino en zelfs Giotto uit het quattrocento. In 1809 richtten de
rebellerende studenten een genootschap op, het Lukasgilde. Het was hun voornaamste
doel om ‘de religie te verheerlijken en haar geheimen nog mooier en duidelijker te
maken’. Ondanks hun academische vorming, werden de leden van het genootschap
steeds verder van de kunstopvattingen ervan afgedreven. In 1810 verlieten zij Wenen
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en vertrokken naar Rome. Zij namen hun intrek in het oude Franciscaner klooster
Sant’Isidoro. Daar leefden zij in eerste instantie afgezonderd.
Sinds 1813 kwamen diverse andere jonge Duitse schilders die zich tot deze
levenswijze aangetrokken voelden: Julius Schnorr von Carolsfeld, Peter von
Cornelius, Joseph Anton Koch e.a. In deze tijd nam het gezelschap ook geleidelijk de
naam ‘Nazareners’ aan, zoals ze door omwonenden enigszins spottend werd gebruikt.
In Rome was die term in zwang voor mensen die lange haren droegen. De Duitse
Nazareners droegen lang haar, een mantel en sandalen. Zij zagen het als een geschikte
naam om uitdrukking te geven aan hun pre-reformatorische idealen en katholieke
uitgangspunten. In 1815 kregen de schilders een opdracht van de Pruisische consulgeneraal Jakob Ludwig Salomon Bartholdy om zijn villa, Casa Bartholdy, te voorzien
van een aantal grote fresco’s. Deze fresco’s worden beschouwd als het hoogtepunt van
de Duits religieus-romantische schilderkunst.
Vanaf 1818 werd begonnen aan een serie fresco’s in Casa Massimo. In 1819 keerde
Von Cornelius echter terug naar Duitsland, spoedig gevolgd door Overbeck. Het
uiteenvallen van de Nazareners als groep tekende zich snel af.

Friedrich Overbeck, Josef door zijn broers verkocht, Casa Bartholdy, 1815

Sinds het einde van de 18de eeuw was een reis naar het Ottomaanse meer dan ooit een
ideaal als reisdoel. Er werd uiteraard al veel eerder door kunstenaars naar het
Ottomaanse rijk gereisd, bijvoorbeeld door Gentile Bellini, maar er was nauwelijks
meer gevaar voor militaire confrontaties met het westen en geen reëel “Turkengefahr’.
De fascinatie voor het vreemde won over angsten en ressentimenten. De vruchtbare
artistieke oost-west dialoog kreeg in de tijd van de Verlichting een nieuwe impuls. Op
alle artistieke terrein was er sprake van een mode in turqueriën, van mode tot muziek
en schilderkunst. De eigenlijke stichter van het Oriëntalisme was Jean-Etienne Liotard
die van 1738 tot 1742 in Istanbul verbleef. Turkse modes vonden hun weg spoedig
daarna naar het westen, zelfs naar het Weense hof van keizerin Maria Theresia, zeg
maar naar de hoofdstad van de vroegere aartsvijanden van de sultan. De militaire
campagnes van Napoleon in Egypte werkten ook als een katalysator voor het
Oriëntalisme. Sinds Frankrijk in 1830 Algiers had veroverd, lag de weg open voor een
enkeling om naar Noord-Afrika af te reizen. In 1832 kon Eugène Delacroix in het
gevolg van een diplomatieke missie naar Marokko reizen. Het zou van beslissende
betekenis worden voor zijn schilderstijl. Op het einde van de 19de eeuw vertrok Emile
Bernard naar Caïro.
Toen Henri Matisse in 1903 in Parijs een tentoonstelling van islamitische kunst zag,
raakte hij direct zeer geïnteresseerd in deze kunst. In 1906 maakte hij een reis naar
Algerije, maar dat viel hem tegen. Het leverde slechts enkele werken op in Oriëntaalse
stijl. In 1909 schilderde hij weer een oriëntaals geïnspireerd werk, ‘de Algerijnse‘. Een
bezoek aan een tentoonstelling van Islamitische kunst in München werd voor Matisse
pas de echte eyeopener. Hij raakte gefascineerd door de kleuren en patronen van
oriëntaalse tapijten. Hij verwerkte deze tapijten tot eigenzinnige motieven in zijn
schilderijen. Hij wilde de Westerse kunst niet oriëntaliseren, maar Oriëntaalse
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principes van de kunst op de westerse vormen toepassen. In 1912 reisde hij opnieuw
naar Noord-Afrika, nu naar Marokko. Dit bezoek leverde een groot aantal schilderijen
op, getekend door fascinerende kleuren, als groen, roze, en blauw. Beroemd is zijn
werk ‘Arabisch café‘. Sindsdien reisde hij niet meer naar Noord-Afrika, wél naar
Tahiti, maar zijn schilderkunst bleef getuigen van een grote belangstelling voor sfeer
en kleuren van de Mahreb.

Henri Matisse, ingang nar kashba, 1912

August Mache, Turks café, 1914

Sinds 1910 toonde August Macke een toenemende interesse voor oriëntaalse
onderwerpen. Paul Klee kende Macke reeds enige tijd, toen beiden besloten om in
1914 een reis naar Tunesië te maken. Klee wilde in Tunesië zich vooral bezighouden
met de door Robert Delaunay ontwikkelde theorie over kleur en licht. In de loop van
het verblijf begonnen Macke en Klee elkaar te beïnvloeden.
Het bezoek duurde echter zeer kort, nog geen twee weken. Na terugkomst trokken
beide schilders conclusies aan hun bezoek en hun werk veranderde drastisch. Klee had
de gelegenheid gehad om Delaunay’s theorieën over kleur en licht met de intense
ervaring van het Afrikaanse licht te vergelijken. Hij liet zich bij zijn composities door
de traditionele architectuur van Arabische dorpen en steden beïnvloeden, zeker na een
bezoek aan Egypte in 1928.
Ook Macke’s werk veranderde drastisch. Hij had de mogelijkheid ontdekt om de
beeldvlakken door het schijnbaar willekeurig samenvoegen van kleurrijke vlakken te
structureren. Teruggekeerd in Bonn maakte hij een groot aantal werken in deze trant.
Vaak betreft het synthesen van veelsoortige scènes en impressies, waarbij de
verschillende onderdelen ervan over verschillende ruimtevlakken zijn verdeeld. Zijn
dood als soldaat in het Duitse leger maakte reeds op 26 december 1914 een einde aan
zijn leven.
Kandinsky ondernam tussen 1904 en 1908 talrijke reizen, o.a. naar Tunesië in 1904/5.
Hij schilderde er talrijke stadsgezichten van Tunis, met als belangrijkste ‘Arabische
stad ‘.
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Reizen naar de Zuidzee waren niet de meest voor de hand liggende voor kunstenaars,
maar wel de meest mythische. Bijna alle reizende kunstenaars zagen de Zuidzee als
een aards paradijs. James Cook maakte tussen 1768 en 1780 drie reizen naar het
gebied en bracht er diverse kunstenaars naar toe, zoals Sidney Parkinson en William
Hodges. In de 19de eeuw vonden talrijke expedities naar de Zuidzee plaats, die vaak
begeleid werden door kunstenaars. De twee reizen van Paul Gauguin markeren een
nieuwe fase in de geschiedenis van de kunstenaarsreizen. Gauguin werd door Tahiti
aangetrokken vanwege de berichten over ideale leefomstandigheden maar ook de wens
om een eenvoudig leven te leiden zonder de dwang van de beschaving. Hij stelde in
zijn schilderijen de Zuidzee als een lieflijk oord voor, vergelijkbaar met de
geïdealiseerde 17de eeuwse landschappen van de Campagna.
De meest prominente kunstenaars die door Gauguin geïnspireerd waren naar de
Zuidzee te reizen gelden de Duitse expressionisten Emil Nolde en Max Pechstein.
Nolde zijn reisplannen realiseren door mee te gaan met een Duitse expeditie van artsen
naar Nieuw-Guinea. Zijn werk op deze expeditie vertoont een intacte cultuur, zonder
sporen van kolonisatie, een aards paradijs met stereotypen van barbaarse wilden.

P. Gauguin, Parau api

Emil Nole, portret man Nieuw-Guinea

New Silk Road
In 2013 introduceerde de Chinese overheid BRI (The Belt and Road Initiative), een
strategie om in bijna 70 landen in Azië, Europa en Afrika een ontwikkeling van
infrastructuur en investeringen op gang te brengen. “Belt” heeft betrekking op de
transportroutes over de weg en per spoor ( ‘Silk Road Economic Belt’) terwijl ‘Road’
betrekking heeft op zee routes ofwel de ‘21e Eeuwse Maritieme Zijderoute. De
Chinese overheid noemt het initiatief een verbetering van regionale connectiviteit,
sommigen zien het echter als een streven naar Chinese dominantie in ‘global affairs’
met China in het centrum ervan. Het plan moet in 2049 voltooid zijn.
Het doel van het project is verenigde grote markt op te bouwen met volledig gebruik
van internationale en nationale markten, door culturele uitwisseling en integratie, om
zodoende een innovatief platform te creëren met instroom van kapitaal, talent en
technologie. De allereerste focus is op infrastructuur, onderwijs, spoor- en snelwegen,
materialen als ijzer en staal. Het initiatief stelt zich ten doel om een lacune in
infrastructuur te vullen om zo de economische groei tussen de Aziatische Pacific,
Afrika en Centraal- en Oost-Europa te versnellen.
Met het project moet de fysieke infrastructuur van min of meer de oude zijderoutes
verbeteren. Belangrijk daarbij is de Nieuwe Euraziatische landbrug van Xinjiang via
Kazachstan, Rusland, Belarus, Polen en Duitsland. Ook van belang is de China© Posterheide Brabant, Helmond
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Mongolië-Rusland corridor die van Noord-China naar Oost-Rusland loopt. De ChinaCentraal Azië-West-Azië corridor verbindt het westen van China met Turkije. Er is en
corridor voorzien naar Pakistan en naar Singapore.
De ‘Maritime Silk Road’ is een zeeroute waarbij de Zuid-Chinese Zee, de Zuidelijke
Grote Oceaan en de Indische oceaan met elkaar verbonden zijn. Rusland en China
willen samen een “Ice Silk Road’ aanleggen langs de noordelijke zeeroute in het
Arctische gebied. De zoektocht naar gas en olie is dar de belangrijkste drijfveer.

New Silk Roads

Diensten van goederentreinen tussen China en Europa werden in 2011 begonnen. De
route van China naar Engeland startte in 2017. In 2018 was het netwerk uitgebreid
over 48 Chinese steden en 42 Europese. In Griekenland is de belangrijke haven van
Piraeus onderdeel van het totale project, maar wel in Chinese handen. De haven van
Baku in Azerbaijan speelt een belangrijke rol in transport naar Centraal-Azië.

Eurazië- New Silk Road
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De vijf landen van Centraal-Azië-Kazachstan, Kirgizië, Tajikistan, Turkmenistan en
Oezbekistan- zijn een zeer belangrijk deel van de landroute van de Belt and Road
Initiative. Oezbekistan is de grootste handelspartner van China. Tajikistan betaalde in
2018 een Chinese energiecentrale met een goudmijn. Turkmenistan is van belang
vanwege de Chinese gaspijp en de spoorwegverbindingen naar bijvoorbeeld
Afghanistan, Iran Georgië en Turkije. In Sri Lanka investeerde China in een haven die
door China wordt beheerd. De strategische ligging van de haven wekte bezorgdheid
omtrent de toenemende Chinese economische aanwezigheid in de Indische Oceaan en
de speculatie dat de haven als oorlogshaven kon worden gebruikt.
In het Westen is meerdere malen de zorg uitgesproken dat het project een vorm van
neokolonialisme is. China heeft dat altijd afgedaan als wantrouwen over de
bedoelingen van het land, gezien door de ogen van landen met een eigen koloniaal
verleden. Andere opgeworpen bezwaren zijn die met betrekking tot de ecologie.
Voorbeelden zijn de waterkrachtcentrales langs de Mekong rivier of de ontbossingen
voor de snelweg in Borneo
De omvang van de handel tussen het Midden-Oosten en China is inmiddels
vertienvoudigd in tien jaar. Landen in Afrika beschouwen het project als een
bijzondere gelegenheid af te geraken van buitenlandse steun en invloed. Inmiddels
hebben diverse Europese landen zich gecommitteerd aan het project. Japan, India en
Australië hebben de krachten gebundeld in een alternatief, ‘Blue Dot Network’, vooral
bedoeld om de Grote Oceaan te beveiligen en vrije handel in de regio te garanderen. In
2019 werd de V.S. deelgenoot van dit initiatief, een directe tegenaanval op China. Een
nieuwe ‘great game’ en route!
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