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���,QOHLGLQJ�
Bij het ingaan van de laatste fase van mijn d octoraalopleid ing was alleen zeker dat ik iets wilde 

doen met wereld geschiedenis. Na een stage bij de Europese Vereniging van Geschiedenisleraren, 

EUROCLIO, is ook duidelijk geworden wat er mee moest gebeuren. Ik besloot te onderzoeken in 

welke mate er sprake was van een wereldhistorisch perspectief in het Nederlandse 

geschiedenisonderwijs en wilde de kwaliteit hiervan bepalen. Zo kon een literatuurstud ie 

gecombineerd  worden met een tekstanalyse. In eerste instantie bleek dat het niet mogelijk zou  

zijn om de schoolboeken te onderzoeken op hun wereldhistorisch perspectief DQ VLFK. Om toch 

inzicht te krijgen in de manier waarop de geschiedenis van de wereld  aan schoolkinderen 

onderwezen word t is er besloten al de niet-westerse geschiedenis in kaart brengen. Er is 

vervolgens een systeem ontworpen om alle gevond en vondsten netjes te categoriseren en te 

wegen. 

In d it onderzoek zijn jammer genoeg bij lange na niet alle gegevens gebruikt, maar staan d rie 

specifieke thema’s centraal. Deze vertegenwoord igen telkens een andere mogelijke invalshoek, 

zowel in de database als in de literatuur. Samen kunnen deze FDVH� VWXGLHV� inzicht geven in de 

processen d ie zich afspelen in het Nederlandse geschiedenisonderwijs met betrekking tot het 

niet-westen en kunnen ze antwoord  geven op de vraag: “Hoe geglobaliseerd  is het Nederlandse  

geschiedenisonderwijs?” 

 

����2QGHUZHUS�
In tegenstelling tot het gros van het geschiedenisonderzoek, gaat het in deze scrip tie niet over het 

zo exact mogelijk weergeven een gebeurtenis in het verleden. Het onderwerp van d it onderzoek 

is het vak geschiedenis zelf: een continuüm dat zich uitstrekt tussen de eerste geschiedenislessen 

op de basisschool en het academische beroep.  

Gangbaar is het om d it continuüm in tweeën te delen met aan de ene kant het 

geschiedenisonderwijs en aan de andere kant het geschiedenisonderzoek, omdat deze politiek en 

cultureel gezien verschillende d imensies van het vak vertegenwoord igen. Ook word t er 

onderscheid  gemaakt tussen publieksgeschiedenis en geschiedeniswetenschap.1 De eerste 

onderverdeling vertegenwoord igt de verschillende beroepen d ie een historicus kan uitoefenen: 

voor de klas staan of zelfstand ig onderzoeker zijn. De tweede onderverdeling beoogt het verschil 

tussen geschiedenis in het publieke d omein en geschiedenis in het academische veld . Simpel 

gesteld  d raait het om het verschil tussen bijvoorbeeld  erfgoed , musea en 

                                                 
1 E. Jonker, ‘Sotto Voce. Identiteit, burgerschap en de nationale canon’, in: M. Grever eds., &RQWURYHUVHV�5RQG�
GH�&DQRQ (Assen 2006), 13. 
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bevrijd ingsherdenkingen aan de ene kant en wetenschappelijk uitgevoerd  archiefonderzoek en 

inhoudelijke d iscussies aan de andere kant.2 Beide onderverdelingen behoren, ondanks de 

verschillende uitgangspunten en culturen, tot het vak geschiedenis. 

In d it onderzoek word t een koppeling tussen geschiedenisonderzoek en geschiedenisonderwijs 

gemaakt, wanneer gevraagd  word t hoe wereldhistorisch de Nederlandse schoolboeken voor het 

vak geschiedenis zijn. Wereldgeschiedenis, ofwel *OREDO� +LVWRU\� is een stroming binnen de 

geschiedeniswetenschap d ie sinds de jaren zeventig in populariteit toeneemt.3 In d rie FDVH�VWXGLHV, 
in d it onderzoek d ieptestud ies genoemd, worden verschillende wereldhistorische thema’s – elk 

stoelend  op  een ander aspect van *OREDO� +LVWRU\ – onderzocht op hun aanwezigheid  in de 

Nederlandse schoolboeken. 

�
����$IEDNHQLQJ�
In d it onderzoek wil ik in kaart brengen welke niet-westerse geschiedenis in d e schoolboeken 

tussen 1975 en 2005 is beland , hoe logisch deze geïntegreerd  is in het curriculum en welke trends 

er waar te nemen zijn. Deze periode is gekozen omdat het beleid  dat in de jaren zestig gemaakt 

werd  om een internationale d imensie in het geschiedenisonderwijs van de onderbouw in te 

voeren, pas rond  1975 in de boeken terecht kwam.4 Een stud ie van Antoon de Baets naar de 

aandacht voor niet-westerse culturen tussen 1945-1984 in Vlaamse schoolboeken, bevestigt deze 

verandering in de eerste helft van de jaren zeventig.5 In Nederland  ontstonden aan het einde van 

de jaren zestig tal van initiatieven met betrekking tot het geschiedenisonderwijs, gewnspireerd  

door de opkomende sociale wetenschappen.6 In hoofdstuk 3 van d it deel kom ik uitvoerig terug 

op de ontwikkeling van het Nederlandse geschiedenisonderwijs. 

Naast deze praktische afbakening van het schoolboekonderzoek, is de inhoudelijke afbakening 

als volgt gedefinieerd : Elke eigen en autonome niet-westerse ervaring d ient systematisch in kaart 

te worden gebracht.7 Het gaat dan om het doen van “vondsten” waar een niet-westerse d imensie 

een actieve rol speelt. Typ ische vondsten zijn antwoorden op vragen als: Hoe kwam men in 

                                                 
2 Ibidem, 18. 
3 K. Davids, *OREDO�+LVWRU\�HQ�GH�¶FDQRQ·�YDQ�GH�1HGHUODQGVH�JHVFKLHGHQLV (KNAW, Amsterdam 2005), 6. 
4 J.G. Toebes, *HVFKLHGHQLV��(HQ�YDN�DSDUW"�(Nijmegen 1981), 268. 0HW�GH�NRPVW�YDQ�GH�0DPPRHWZHW�PRHVW�KHW�
JHVFKLHGHQLVRQGHUZLMV�]LFK�ODWHQ�EHLQYORHGHQ�GRRU�PHWKRGHQ�XLW�GH�VRFLDOH�ZHWHQVFKDSSHQ�HQ�PRHVW�KHW�]LFK�RULHQWHUHQ�
RS�RQWZLNNHOLQJHQ�LQ�GH�JHVFKLHGZHWHQVFKDS��]RDOV�VRFLDDO�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV��FRPSDUDWLHYH�JHVFKLHGHQLV��
PHQWDOLWHLWV��HQ�SV\FKRORJLH�JHVFKLHGHQLV��2RN�WKHRUHWLVFKH�HQ�PHWKRGRORJLVFKH�KHURULHQWDWLH��Deze verlegging van 
onderwerpkeuze was de eerste stap naar een internationale d imensie. 
5 Baets, A. de, 'H�)LJXUDQWHQ�YDQ�GH�*HVFKLHGHQLV.�+RH�KHW�YHUOHGHQ�YDQ�DQGHUH�FXOWXUHQ�ZRUGW�YHUEHHOG�HQ�LQ�
KHULQQHULQJ�JHEUDFKW, (Hilversum 1994), 199. 
6 Toebes, *HVFKLHGHQLV��HHQ�YDN�DSDUW", 317-332 
7 Alle tijdsperiodes zijn in het onderzoek meegenomen. 
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China aan eten? Welke handelsroutes gebruikten de Arabieren? Wat was de militaire kracht van 

Japan? Was Siberië leeg toen de Russen het veroverden? 

Dit onderscheid  tussen geschiedenis van het Westen enerzijds en van het niet-westen anderzijds 

is onoverkomelijk arbitrair. Ondanks het feit dat de term “het westenµ dagelijks gebruikt word t 

in de politiek en de media, komt hij voort u it een aanwijsbare trend  in de historische cultuur om 

de eurocentrische historische genealogie in stand  te houden.8 Deze maakt gebruik van een 

kunstmatige tunnelvisie. De geschiedenis vangt aan bij de Mesopotamiërs en de Egyptenaren om 

vervolgens via de Grieken en de Romeinen de West-Europese middeleeuwen, de tijd  van 

ontdekkingen, de ind ustriële revolutie, imperialisme en de wereldoorlogen te beslaan. Door in 

d it onderzoek de geschied enis van het Westen – de Christelijke en blanke maatschappijen in 

Europa en uit Europa ontsproten landen – te ond erscheiden van de rest, ontstaat er een 

uitgebreide dataset van een groot gedeelte van de geschiedenis waar d iverse onderzoeken mee 

gedaan kunnen worden.9  

Om praktische redenen is d e Orthodox-Christelijke wereld  (Oost-Europa en Rusland) als Westers 

gezien. Ook is de Joodse wereld  hiertoe gerekend . Wanneer bijvoorbeeld  gesproken word t over 

de staat Israël, is d it ook gezien als Westerse Geschiedenis, omdat het gaat om een samenleving 

van hoofdzakelijk Westerse migranten.10 Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld  Argentinië, dat ook 

– behalve in het geval van Ind ianen – gezien word t als Westers. Ik kom hier in deel II op terug. 

 

����'LHSWHVWXGLHV�
Door middel van d rie d ieptestud ies met verschillende interpretatiekad ers worden de 

onderzoeksresultaten weerspiegeld  aan d rie wereldhistorische onderzoeksmethodes. De gekozen 

thema’s zijn kort toegelicht: 

Het thema “Aziatische Tijgers” sluit aan op de debatten d ie gegroeid  zijn uit verschillende 

stud ies naar de politieke, economische en culturele opkomst van het Westen, ten opzichte van 

een achterblijvende Oosten vanaf ongeveer 1500. Hierin is geconstateerd  dat Azië een lange tijd  

‘voorliep’ op het Westen, terwijl Europa voornamelijk opkwam door de hoge mate van 

concurrentie tussen militair-fiscale staten. De mate waarin men de ontwikkeling van Azië een 

eigen geschiedenis geeft, word t hier onderzocht. De hoofd lijnen en trends van de Japanse, 

Indonesische en Chinese Geschiedenis worden vergeleken op kwantitatieve en kwalitatieve 

                                                 
8 G. Allardyce, ‘Toward  World  History: American Historians and  the Coming of the World History Course, 
in: -RXQUDO�RI�:RUOG�+LVWRU\�����(Hawaii 1990), 49. Voor het eerst is deze trend  geconstateerd door H.G. Wells 
d ie in 1920 in 7KH�2XWOLQH�RI�+LVWRU\ opriep tot wereldgeschiedenis op school als een basis voor een 
wereldgemeenschap met wederzijds begrip. 
9 De voor-Christelijke geschiedenis van Europa is ook gezien als Westers. 
10 Alleen als het gaat om de gebeurtenissen in, of de geschiedenis van, Palestina is een vondst in het  
onderzoek meegenomen. 
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wijze. Deze trends worden weerspiegeld  aan toonaangevende onderzoeken binnen de 

vergelijkende (in d it geval economische) wereldgeschiedenis. 

Het thema “ Nomaden in de Wereldgeschiedenis” sluit aan op wereldhistorisch onderzoek naar 

anthropologische en aardrijkskundige omstand igheden waarin de niet-sedentaire bevolking van 

de wereld  verkeerd  hebben. Omdat deze veelal geen geschreven bronnen hebben nagelaten zijn 

ze historisch voor lange tijd  genegeerd . Het debat over hun rol in de geschiedenis speelt zich af 

op de lange en middellange termijn. Vanuit het schoolboekonderzoek word t hier gemeten welke 

thema’s kwantitatief de overhand  hebben en welke invulling hier kwalitatief aan gegeven word t. 

Deze trends worden dan weerspiegeld  aan toonaangevende onderzoeken binnen de verbindende 

wereldgeschiedenis. 

Het thema “ Mens en natuur in Afrika, Amerika en het Midden-Oosten”�sluit nauw aan bij wat 

zich (QYLURQPHQWDO�+LVWRU\ laat noemen. Deze stud ierichting gaat over de wisselwerking tussen 

mens en natuur. Deze is herhaaldelijk, menen historici binnen deze stud ierichting, zeer 

invloedrijk geweest op de loop van de geschiedenis. Het einde van ijstijd  zorgde voor de 

opkomst van landbouw, en uit de hand  gelopen verzilting bracht een einde aan d e verschillende 

landbouwgebieden. Uitbraken van epidemieën en andere natuurrampen zijn bij ook deze 

stroming ondergebracht. In hoeverre de Nederlandse geschiedenislesboeken deze invalshoek 

gebruiken word t hier kwantitatief onderzocht. Ik richt me hier op Afrika, Amerika en het 

Midden-Oosten omdat deze te zien zijn als verliezers in de wereldgeschiedenis. 

�
����5HVXOWDDW HQ�3UREOHHPVWHOOLQJ 

Zoals eerder aangegeven is het niet mogelijk om de mond ialiteit van het Nederlandse 

geschiedenisonderwijs volled ig te onderzoeken binnen d it onderzoek. Het opzetten van een 

database in de gekozen onderzoeksmethode heeft namelijk wel gezorgd  voor d e vorming van 

een compleet overzicht van de onderwezen niet-westerse geschiedenis, maar omdat er een grens 

getrokken is tussen het Westen en het Niet-westen is er toch een hoop informatie verloren 

gegaan.  

Door de focus te leggen op de zogenaamde autonome ervaring van het niet-westen, blijft 

allereerst een groot gedeelte van de intercu lturele relaties�ongeanalyseerd . Zo kan aan de hand  

van d it onderzoek wel gekeken worden naar het verhaal van de Hunnen, maar niet naar dat van 

de Bulgaren, terwijl ze in de historische werkelijkheid  prima te zien zijn als gelijk, of op zijn 

minst niet wezenlijk anders. Het onderscheid  is zo gemaakt dat allerhande manieren waarop  

westerlingen dachten over niet-westerlingen niet meegenomen zijn.  

Vervolgens is het aan de hand  van de gebouwde dataset niet mogelijk een vergelijkend  

onderzoek te doen naar historische processen. Een verhaal over de opkomst van het Chinese Rijk 
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kan als zodanig niet vergeleken worden met het verhaal zoals d it over het Romeinse Rijk verteld  

is.  

Deze beperkingen gelden echter alleen voor vergelijkingen tussen het westen en het niet-westen. 

Onderzoek naar vergelijkingen en verbind ingen tussen entiteiten in het niet-westen onderling 

zijn zeer goed  mogelijk. Al met al, echter, zou voor een volwaard ige analyse naar het 

wereldhistorisch perspectief ook de geschiedenis zoals deze van het westen verteld  word t,  

onderzocht moeten worden. Dit ligt jammer genoeg buiten de ruimte d ie aan d it onderzoek is 

toegekend . 

 

Door middel van de kwantitatieve database, de d rie d ieptestud ies en rekening houdend  met de 

geconstateerde problemen en beperkingen van d it onderzoek kunnen de grootste veranderingen 

en ontwikkelingen in het geschiedenisbeeld  van het niet-westen in het Nederlandse 

geschiedenisonderwijs tussen 1975 en 2005 opgemaakt worden en kan er antwoord  gegeven 

worden op de hoofdvraag van deze scriptie: “ Hoe geglobaliseerd  is het Nederlandse 

geschiedenisonderwijs?” �
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���*HVFKLHGHQLV�YDQ�6FKRROERHNRQGHU]RHN�
Systematisch en historisch onderzoek naar schoolboeken is een redelijk jonge d iscipline en kan 

geschaard  worden onder de sociale (communicatie-)wetenschappen. Het onderzoek van 

geschiedenisschoolboeken als bron kan twee doelen d ienen: het in kaart brengen van gelijktijd ige 

internationale verschillen enerzijds en het in kaart brengen van de verand eringen in een 

nationaal-historisch perspectief anderzijds. Schoolboekonderzoek is wereld wijd  een groeiend e 

onderneming.11 

 

����,QWHUQDWLRQDDO�YHUJHOLMNHQG�
Allereerst worden schoolboeken onderzocht om misvattingen d ie volken of naties ten opzichte 

van elkaar hebben, zoals deze zich voordoen in het onderwijs, te verwijd eren. Dergelijke 

onderzoeken worden meestal u itgevoerd  door internationale organisaties, d ie een team van 

experts adviezen laten u itbrengen over de “ foute”  inhoud  van een schoolboek. Dergelijke bi- of 

multilaterale projecten zijn in opkomst sind s het ontstaan van het ,QWHUQDWLRQDO� &RPPLWWHH� RQ�
,QWHOOHFWXDO� &R�RSHUDWLRQ, een organisatie van lerarenverenigingen binnen de volkerenbond , 

opgericht vlak na de Eerste Wereldoorlog.12 Hieru it ontstonden meerdere richtlijnen en 

handvesten waarbij regeringen elkaar beloofden de lesboeken te herzien om zo de leerlingen niet 

een eenzijd ig beeld  op te leggen. Dit systeem bleek niet goed  te werken omdat overheden 

onderwijs graag in eigen hand  hielden.13 Na de Tweede Wereldoorlog is de opgestelde missie 

opgepakt d oor UNESCO en de Raad  van Europa. Na het opstellen van gezamenlijke doelen in 

1949, kwamen er middelen vrij voor andere projecten waarbij men in het geval van het schoolvak 

geschiedenis beled igende stereotypes trachtte te verwijderen om zo conflicten te voorkomen.14  

Vanaf de jaren vijftig en zestig kwamen er concretere onderzoeken en projecten onder leid ing van 

het Duitse Georg Eckert Instituu t. Vanaf de jaren negentig – vooral dankzij de val van de Muur - 

hebben het EUSTORY-project van de Körber-Stiftung en de Europese 

Geschiedenislerarenvereniging Euroclio zich gestort op vergelijkingen van tekstboeken als een 

middel om postconflictgebieden te stabiliseren en om d iscriminatie uit een nationaal verhaal ten 

opzichte van een minderheid  te vinden en te verwijderen.15 Ook het streven naar een permanente 

                                                 
11 Foster, S.J., ‘The Critical Importance of History Textbook Research’ . In: Foster, S.J. eds., :KDW�VKRXOG�ZH�WHOO�
WKH�&KLOGUHQ"�,QWHUQDWLRQDO�3HUVSHFWLYHV�RQ�6FKRRO�+LVWRU\�7H[WERRNV, (Charlotte 2006), 2. Ook P. Stearns, 0HDQLQJ�
RYHU�0HPRU\��5HFDVWLQJ�WKH�7HDFKLQJ�RI�&XOWXUH�DQG�+LVWRU\, (Chapel Hill 1993), 8-10. 
12 F. Pingel, 81(6&2�*XLGHERRN�RQ�7H[WERRN�5HVHDUFK�DQG�7H[WERRN�5HYLVLRQ (Parijs 1999), 7. 
13 Ibidem, 8. 
14 Ibidem, 8. De publicatie was getiteld  $�+DQGERRN�IRU�WKH�,PSURYHPHQW�RI�7H[WERRNV�DQG�7HDFKLQJ�
0DWHULDOV�DV�$LGV�WR�,QWHUQDWLRQDO�8QGHUVWDQGLQJ 
15 De missies van deze organisaties zijn te vinden op http:/ / www.gei.de/ index.php?id=mission&L=1, 
http:/ / www.koerber-stiftung.de en http:/ / www.euroclio.eu  
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verbetering van methodologie in het voormalige communistische Europa word t als doel geacht 

voor vergelijkend  onderzoek. 

Daarbij zijn er wereldwijd  tientallen voorbeelden te noemen van het geschiedenisonderwijs als 

een kwestie van internationale politiek. Zo zijn controversiële uitingen van historisch-

nationalisme bijna dagelijks te constateren in vooral Japan, China, Korea en Taiwan, maar ook in 

Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Iran, Australië en Pakistan.16 Reacties op dergelijke 

controverses zijn steeds te vinden in de sfeer van internationaal vergelijkend  onderzoek en het 

oprichten van internationale herzieningscommissies, het houden van d iscussiesymposia en het 

publiceren van adviezen. Zo kan schoolboekonderzoek en herziening gezien worden als een 

d iplomatiek middel. 

�
����1DWLRQDDO�HIIHFWLHI�
Zowel in de politiek als in de wetenschap is sinds de opkomst van de sociale wetenschap ook in 

nationale context kritisch gekeken naar de inhoud , de methodes en de d idactische waarden van 

schoolboeken, van verschillende vakken en met verschillende d oelen op  het oog. Met betrekking 

tot geschiedenisonderwijs in Nederland  blijkt dat de wetenschap van schoolboekonderzoek 

ondergewaardeerd  is en vaak op het niveau van doctoraalscripties blijft hangen, terwijl 

onderwijshervormers, in navolging van het publieke debat, nauwelijks aandacht besteden aan 

dergelijk onderzoek. 

Niet wetenschappelijk onderzoek naar de inhoud  van de boeken en naar lopende 

historiografische trend s, maar publieksgeschiedenis blijkt de voornaamste motor achter 

onderwijshervormingen te zijn. Telkens verloopt het zo dat allereerst een minister zijn of haar 

stempel wil d rukken op de natie door het noodzakelijke historisch besef te redden of te 

herstellen. Een commissie word t dan opgericht om d ocenten, vakd idactici en historici in het land  

te raadplegen om vervolgens zelf ideeën u it te wisselen over de beste verpakking van de 

geschiedenis. Dit is zowel de gang van zaken geweest in aanloop naar de eerste grond ige 

hervormingen van het vakgebied  in 1968, als bij de vorming van Commissie WIEG in 1990, 

Commissie De Wit in 1999, Commissie De Rooy in 2001 en Commissie Van Oostrom in 2006. Stuk 

voor stuk hebben zij eigen lijnen uitgezet voor geschiedenis in het voortgezet onderwijs zonder 

gestructureerd  onderzoek te doen naar de bestaande methodes, en de ontwikkelingen van deze 

tot de eigen tijd  (trends). Dit is te verklaren uit de tendens van onderwijshervormers om 

voornamelijk bezig te zijn met aan de ene kant reageren of aansluiten op  de voorgaande 

onderwijshervormingen en aan de andere kant nieuw en duurzaam beleid  te vormen. Binnen d it 

                                                 
16 Een overzicht van geschiedenis gerelateerde politieke nieuws is te vinden op www.hnn.us en op 
www.euroclio.eu/ smf112   
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kader lijkt er weinig ru imte te zijn voor onderzoek naar de effectiviteit van voorgaande 

onderwijsmethodes. Wel zijn er enkele toonaangevend e institu ten in Nederland  d ie voornamelijk 

op project basis werken aan schoolboekonderzoek en adviezen.17 

Dit proces is zichtbaar in d e verbred ing van het vak in de jaren tachtig, nadat het vak in de jaren 

zeventig behouden was gebleven voor vakkenbind ing met maatschappijleer en aardrijkskunde 

onder de noemer :HUHOGRULHQWDWLH.18 Op termijn leidde d it tot een duidelijke ingreep in 1993 met 

de vermindering van het aantal lesuren.19 Men ging toen op zoek naar and ere d idactische 

doelstellingen, wederom zonder dat er schoolboekonderzoek aan te pas kwam. De commissies 

d ie elkaar hierna opvolgden spraken telkens vanuit d idactische oogpunten over methodologie, 

terwijl het inhoudelijk continu over de Nederlandse geschiedenis bleef gaan.20 

 

                                                 
17 Stichting Leerplan Onderzoek, gevestigd  in Arnhem. Lerarenopleid ingen als het ICLON in Leiden, Fontys 
in Tilburg en ULO in Amsterdam en het Onderwijsmuseum in Rotterdam 
18 L. Dorsman, E. Jonker, en K. Ribbens, +HW�=RHW�HQ�KHW�=XXU��*HVFKLHGHQLV�LQ�1HGHUODQG, (Amsterdam 2000), 
118-119 
19 A. Wilschut, =LQYROOH�HQ�/HHUEDUH�*HVFKLHGHQLV��+LVWRULVFKH�DFKWHUJURQGHQ�ELM�KHW�UDSSRUW�YDQ�GH�&RPPLVVLH�

+LVWRULVFKH�HQ�0DDWVFKDSSHOLMNH�9RUPLQJ (2001). http:/ / home.casema.nl/ wilschut/ zinvol.htm  
20 P. den Boer, *HVFKLHGHQLV�RS�6FKRRO��=HV�YRRUGUDFKWHQ�RYHU�KHW�JHVFKLHGHQLVRQGHUZLMV, (Amsterdam 1998), 98-99 

Auteur en Titel Jaar Type Stud ierichting Schoolboeken Onderwerp Methode 

Ton van Drunen, 

(WQRFHQWULVPH�HQ�
JHVFKLHGHQLV 

1987 Doctoraal-

scriptie 

Nederlands 1920-1980 Geschiedenis van 

Japan 

Onbekend  

A. De Baets, 

%HHOGYRUPLQJ�RYHU�QLHW�
ZHVWHUVH�FXOWXUHQ� 

1988 Proefschrift Geschiedenis 1945-1984 Beeldvorming van 

Niet-westerse 

Culturen in Vlaamse 

Boeken 

Kwantitatief 

en 

kwalitatief 

R.Wolfs,H.Donkers, 

'HUGH�ZHUHOG�LQ�
KHGHQGDDJVH�
JHVFKLHGHQLVERHNHQ 

1992 Onderzoek, 

Artikel 

Ontwikkelings-

stud ies 

1985-1990 Derde Wereld  in 

Economie, 

Aardrijkskunde en 

Geschiedenisboeken 

Kwantitatief 

en 

kwalitatief 

Ineke Mok, ,Q�GH�EDQ�
YDQ�KHW�UDV� 

1999 Proefschrift Nederlands 1876–1992 Rassen in de 

aardrijkkunde 

schoolboeken. 

Vertoog-

analyse 

L. Hogervorst��9DQ�
HWQRFHQWULVPH�QDDU�
FXOWXXUUHODWLYLVPH 
 

2004 Doctoraal-

scriptie 

Geschiedenis 1945-2000 Suriname en 

Indonesië in de 

schoolboeken. 

Kwantitatief 

en 

kwalitatief 

)LJXXU����2YHU]LFKW�YDQ�UHOHYDQWH�
VFKRROERHNRQGHU]RHNHQ�
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Op het gebied  van wetenschappelijk schoolboekonderzoek is het beeld  rooskleuriger. Een 

overzicht van schoolboekonderzoeken met niet-westerse onderwerpen toont echter wel een 

onderontwikkeling met betrekking tot onderzoeksniveau.21  

Als we de hierboven genoemde stud ies bekijken, dan is geen eenduid ige methodologie aan te 

wijzen. Alleen is het zo dat men zich telkens voorneemt een kwantitatieve basis te vormen om 

daar kwalitatief over te oordelen. Experts u it de communicatiewetenschappen, 

onderwijssociologie, cultuurhistorici en beleidsmakers hebben zich over deze kwestie gebogen en 

er zijn meerdere analysemethodes van schoolboeken geformuleerd .22 Deze zijn te categoriseren in 

d rie hoofd lijnen: 

1. Hermeneutisch onderzoek, waarbij teksten onderzocht worden op de gebruikte beschrijvingen. 

Deze analysemethode leent veel theorie uit de literatuurwetenschappen waarbij GH�PDQLHU�ZDDURS�
iets YHUZRRUG word t het voornaamste belang is.23 

2. Kwantitatief onderzoek, waarbij de inhoud  op ru imte en frequentie in kaart word t gebracht. 

:DW�er verteld  word t in de boeken word t hier JHPHWHQ in de ruimte. 

3. Kwalitatief onderzoek, waarbij gekozen criteria positief of negatief beoordeeld  kunnen worden 

op basis van een kwantitatief onderzoek. 

In het hoofdstuk *HJHYHQVDQDO\VH in Deel II kom ik terug op welke methodes gebruikt zijn, en 

welke zijn blijven liggen.24   

                                                 
21 Meerdere onderzoeken zijn gedaan naar de beeldvorming in de Nederlandse schoolboeken ten aanzien 
van Duitsland , Rusland  of Europa. 
22 Rudolf Piwko, 'DV�7KHPD�GHU�7HLOXQJHQ�3ROHQV�LQ�UXVVLVFKHQ�XQG�SROQLVFKHQ�6FKXOJHVFKLFKWVE�FKHUQ�LQ�
GHU�HUVWHQ�+lOIWH�GHV�����-DKUKXQGHUWV��6FKXOKLVWRULH�]ZLVFKHQ�:LVVHQVFKDIW�XQG�*HVFKLFKWVSROLWLN, (Berlin 2002) 19- 
22 (http:/ / www.diss.fu-berlin.de/ 2002/ 82/ index.html)  
23 I. Mok, ,Q�GH�EDQ�YDQ�KHW�5DV, $DUGULMNVNXQGH�WXVVHQ�:HWHQVFKDS�HQ�6DPHQOHYLQJ�����������, (Amsterdam 
1999), 377. 
24 J. Nichols, 0HWKRGV�LQ�6FKRRO�7H[WERRN�5HVHDUFK� in: ,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RI�+LVWRULFDO�/HDUQLQJ��7HDFKLQJ�
DQG�5HVHDUFK��9ROXPH���1XPEHU���(Oxford  2003), 16. 
(http:/ / www.centres.ex.ac.uk/ historyresource/ journal6/ nichollsrev.pdf ) 
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'((/�,,��21'(5=2(.60(7+2'(�
�
���%URQQHQVHOHFWLH�
����+HW�7HNVWERHN�
Om de niet-westerse geschiedenis zo goed  mogelijk in kaart te brengen zijn er meerdere keuzes 

gemaakt. Welke primaire bronnen moeten er behandeld  worden? Wat vormt de rode d raad  in het 

geschiedenisonderwijs? Een geschiedenisles kan bestaan uit vele componenten. Het meest 

variabel is de persoonlijke inbreng van de docenten en de aanvullend e lesmaterialen. 

Trad itionelere toevoegingen zijn werkboeken en toetsbundels, d ie vooral gericht zijn op 

herhaling als d idactisch middel. Sinds 1995 zijn aan verschillende lespakketten d igitale 

hulpmiddelen toegevoegd . De meest permanente component is echter het handboek voor de 

leerlingen. Deze neemt een centrale positie in de lessen. Daarbij vormt het tekstboek een perfect 

onderwerp en middel voor een onderzoek. 

 

����2QGHUERXZ��'H�9HUSOLFKWH�HQ�7RWDOH�*HVFKLHGHQLV�
Het onderzoek beperkt zich allereerst tot tekstboeken voor het onderwijsniveau HAVO-VWO, 

voor de leeftijd  12-15. De achterliggende gedachte is tweeled ig. Alle Nederlandse leerlingen 

ontvangen verplicht geschiedenisonderwijs in de ond erbouw. Belangrijker nog is het feit dat alle 

methoden binnen drie jaar een compleet overzicht van de geschiedenis willen overdragen. Van 

het ontstaan van de mens tot aan de huid ige tijd . 25 

Er is gekozen voor een analyse van boeken behorend  tot het Hoger Algemeen Voortgezet 

Onderwijs (HAVO) en Voorbereidend  Wetenschappelijk Onderwijs (VWO), omdat gebleken is 

dat samenstellers van lesmaterialen veelvuld ig hun materialen in eerste instantie maken voor 

deze onderwijscategorieën om hier vervolgens “ slappe aftreksels”  van te maken voor de lagere 

onderwijsniveaus.26 Op deze wijze omvat het onderzoek de meest complete en oorspronkelijke 

schrijfsels van de samenstellers. 

                                                 
25 Toebes, *HVFKLHGHQLV�HHQ�9DN�$SDUW", 251 Sinds 1971 word t getracht de lesstof van de onderbouw te 
verd ikken om een wereldorientatie te scheppen, terwijl de bovenbouw daar is voor verd ieping. 
26 Citaat uit een gesprek met Stephan Klein, lerarenopleider aan het ICLON, Oktober 2006 



- 16 - 
 

3���0HWKRGHOLMVW�
Vervolgens is aan de hand  van complete inventarisatielijsten van beschikbare, door de overheid  

goedgekeurde leermiddelen in de jaren 1980 en 1995 een 

selectie gemaakt.27 Het bleek helaas niet mogelijk deze lijst te 

baseren op harde criteria als marktaandeel of algemeen 

gebruik, omdat de nog bestaande uitgevers niet bereid  waren 

deze informatie te delen en het in het kader van d it onderzoek 

te veel tijd  en moeite in beslag zou hebben genomen om deze in 

de archieven van uitgeverijen te gaan onderzoeken. Bovendien 

bleken veel u itgevers al failliet of gefuseerd . Wel is d e gekozen 

lijst bekeken en representatief bevonden door leden van de 

besturen van de Vereniging Geschiedenisd ocenten Nederland  

(VGN), het Instituut Voor Geschiedenis Didactiek (IVGD) en 

een tiental geschiedenisdocenten waar via de e-mail mee is 

gecommuniceerd .28 Daarbij zijn er meerdere methodes 

geanalyseerd  d ie vaker herdrukt zijn. Deze kunnen hierdoor 

gezien worden als populaire methodes. 

Op basis van de genoemd e inventariatielijsten en met behulp  

van de lijst van beschikbare boeken bij de Koninklijke 

Bibliotheek is een lijst opgesteld  van te onderzoeken 

lesmethodes. Aanvankelijk zijn de methodes geanalyseerd  bij 

het ICLON, waar de collectie van het Historisch Didactisch Documentatie Centrum zich bevind t, 

maar de collectie van de KB bleek completer en overzichtelijker.  

Tot slot is bij de selectie gekeken naar een gelijkmatige verdeling van de tekstboeken over de 

gekozen periode. De gemaakte indeling is te zien in Figuur 2, waar ook zichtbaar word t welke 

indelingen gemaakt zijn in tijdvakken, van telkens 5 jaar. Deze verdeling maakt de verschijning 

van de losse boeken beter inzichtelijk. Zo bestaat elk ingerichte tijdvak uit ongeveer 500 pagina’s 

lesmateriaal, telkens verdeeld  over d rie à vier methodes (negen à twaalf boeken). Omdat elke 

methode uit d rie – in verschillende jaren uitgebrachte -  lesboeken (voor elke klas in de 

onderbouw één boek) bestaat, is er bepaald  dat het verschijningsjaar van het middelste boek het 

centrale meetpunt is. De volled ige lijst heeft u iteindelijk geresulteerd  in 63 boeken d ie in totaal 

                                                 
27 Inventarisatielijsten van beschikbare geschiedenis lesmethodes in 1980 en in 1995 zijn via SLO 
opvraagbaar. 
28 E-mail contact tussen 17 Oktober 2006 en 23 Januari 2007 met onder andere Frits Hofstra, Antoon de Baets,  
Arie Wilschut, Paul Holthuis, Ineke Veldhuis-Meester en Henk Petrie 

)LJXXU����0HWKRGHWLMGYDNNHQ��KHU]LHQLQJ���GUXN��
-DDU� 0HWKRGH�
1976 Geschiedenis in onderwerpen 
1977 Onvoltooid  Verleden  
1979 Op zoek naar het verleden (1) 

1979 Hoe mensen veranderen  

1980 Sprekend  Verleden (1) 
1980 Kijk op de tijd  (1) 
1984 Op zoek naar het verleden (2) 

1984 Kijk op de tijd  (2) 

1985 Vragen aan de Geschiedenis (1) 
1986 Verleden Tijd? 

1986 Levende Geschiedenis (1) 

1990 Sprekend  Verleden (2)  
1992 Sporen (1) 

1994 Levende Geschiedenis (2) 

1995 Vragen aan de Geschiedenis (2)  
1998 MeMo (1)  
1999 Sporen (2) 

1999 Sprekend  Verleden (3)  

2000 Sfinx (1) 
2004 MeMo (2) 
2004 Sfinx (2) 
2005 Sprekend  Verleden (4) 
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12.037 pagina’s besloegen. Hier kan vast verklapt worden dat de gemeten niet-westerse 

geschiedenis bij elkaar (zonder de overlappingen mee te rekenen) maar liefst 1792,4 pagina’s 

beslaat, wat neerkomt op  15% van het materiaal. Ik kom u itgebreid  terug op de gevonden 

resultaten in meerdere hoofdstukken. De totalen zijn bijgevoegd  in Bijlage 1. 

 

����+RRIGWHNVWHQ�
De basisteksten en daarbij gebruikte illustraties, kaarten, foto’ s en tabellen zijn geselecteerd  voor 

analyse omdat deze met zekerheid  gezien kunnen worden als de verplichte leerstof. Het kwam 

regelmatig voor dat in de keuzestof van een tekstboek meer over niet-westerse geschiedenis te 

vinden was. Deze stof had  echter meestal niet de opzet te behoren tot de hoofd lijn. Zo ging het 

vaak eerder over method ologische aspecten van het geschiedenisonderwijs, zoals het kritisch 

leren vergelijken van bronnen. Keuzestof is, zoals de naam al duidelijk maakt, niet verplicht. Als 

deze in de dataset opgenomen zou worden, dan word t de data instabiel. 

�
�
��'DWDYHUZHUNLQJ�
����7HFKQLVFKH�KXOSPLGGHOHQ�
Voor het invoeren van de gegevens is gebruikt gemaakt van een MySQL-Database, toegankelijk 

via een beveiligde internetpagina. Deze database is ontworpen samen met een goede vriend , 

Niek de Moel, student “ Informatica, Cultuur en Media”  aan de UvA. Hij heeft me erg geholpen 

met hoe de verschillende relaties opgebouwd moesten worden en was beschikbaar voor 

assistentie wanneer een onderdeel toch net anders opgesteld  moest worden. Het hebben van een 

centrale en online toegankelijke database heeft gezorgd  voor een consistente werkomgeving, 

ongeacht de locatie. Tijd ens het invoerproces moest er namelijk – nood gedwongen – op 

verschillende locaties gewerkt worden. MySQL heeft dan het voordeel snel en licht van gewicht 

te zijn, waardoor het eenvoudig werd  grote hoeveelheden informatie vanuit een PC in de 

bibliotheek in te voeren en op te vragen. Het voornaamste verwerkingsprogramma van de 

resultaten werd  Microsoft Access. Hier konden complexe analyses in de dataset p laatsvinden, 

evenals de uitvoer naar overzichtelijke grafieken en tabellen in Microsoft Excel.  

�
����2SVWHOOHQ�YDQ�HHQ�UDDPZHUN 

In de zoektocht naar het niet-westerse element in de geschiedenisboeken zijn zogenaamde 

YRQGVWHQ gedaan in de boeken. Om in het onderzoek veel kanten op  te kunnen met het materiaal 

krijgt elke vond st een aantal kenmerken. Allereerst is er de niet-inhoudelijke informatie over de 
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precieze locatie (boek, hoofdstuk, pagina), het type vondstdata (kaart, afbeeld ing, foto, tekst of 

tabel) en de relatieve waarde van een vondst. 

Hiernaast zijn er ook inhoudelijke gegevens opgenomen in de database met betrekking tot de 

ruimte, tijd  en gebeurtenis. Deze worden in de volgende paragraaf uitgebreid  toegelicht. Met 

betrekking tot het database-raamwerk is het belangrijk aan te geven dat de kenmerken – vanaf 

hier “ labels”  genoemd -  “ geschiedenisthema”  en “ wereld regio” , niet exclusief en uitsluitend  zijn.  

Elke gedane vondst kan gelabeld  worden met meer dan één geschiedenisthema of wereld regio. 

Deze worden in de databases in aparte tabellen �opgenomen d ie in combinaties of afzonderlijk 

van elkaar opvraagbaar zijn.  

Omdat er zoveel verschillende kenmerken aan vondsten worden gegeven en er verschillende 

labels toegekend  zijn aan de ingevoerde gegevens, ontstaan er meerdere “ ingangenµ tot de 

database. Deze kunnen d ikwijls overlappen. Het opvragen van de geschiedenis van China tussen 

1500 en 1800 bijvoorbeeld , geeft een resultaat weer waar veel dubbele vondsten in zitten, omdat 

velen meervoudig gelabeld  zijn. Deze kunnen echter weer gegroepeerd  worden in de 

analysefase. Kortom: De gekozen opzet van de database kan meerdere doelen d ienen en is zeer 

flexibel, maar voorzichtigheid  met het opvragen van d e data is geboden. 

In verband  met het bepalen van een waarde van een vondst op de pagina is de database voorzien 

van het veld  “ paginafractie” . 29 Wanneer deze positief is ingevuld  beslaat de vondst dus niet één 

of meer pagina’s, maar slechts een gedeelte.  

 

����7LMGVDDQGXLGLQJ�
Het bepalen van de tijdsaanduid ing van een vondst gebeurt op meerdere manieren. Allereerst 

d raagt het hoofdstuk meestal een tijdsaanduid ing aan het begin, weergegeven in de vorm van 

een tijdbalk of in de titel van het hoofdstuk. Deze is d ikwijls zeer ruim, en word t pas aan een 

vondst gekoppeld  wanneer deze helemaal geen eigen tijdsaanduid ing bevat.30 Meestal, echter, 

bevatten vondsten een specifiekere tijdsaanduid ing. Deze kan behoorlijk variëren van lengte in 

tijd . Zo kan de ene keer 1947 genoteerd  worden voor bijvoorbeeld  de onafhankelijkheid  van Ind ia 

en kan de andere keer 1900-2000 ingevuld  worden voor bijvoorbeeld  de dekolonisatie in de 20e 

eeuw. 

                                                 
29 Gemeten word t of een vondst een gehele pagina in beslag neemt of een deel ervan is. In het geval dat de 
vondst een deel van een pagina betreft, kan de waarde van deze vondst in pagina’s nauwkeuriger bepaald  
worden. Er zijn dan twee mogelijkheden. Het kan een geisoleerde vondst zijn op een pagina, waarbij de 
waarde geschat word t op 10% (gebaseerd op een gemiddelde van 20 regels op 1 pagina, en een fractievondst 
van 2 regels). Het kan ook een vondst zijn op een pagina met andere vondsten. In d it geval krijgt de vondst 
de waarde van bijvoorbeeld  25%, wanneer de pagina gedeeld word t met 4 andere vondsten. 
30 “ Niet veel later was het Turkse Rijk ten onder gegaan” , in een hoofdstuk over de periode 1880-1920, krijgt 
bijvoorbeeld  de tijdsaanduid ing 1880-1920. 
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Er zijn ook situaties waar noch een specifieke noch een ruime tijdstoekenning mogelijk is. Zo kan 

vaak gerefereerd  worden aan een eigenschap van een land  d ie geen tijdsaanduid ing kent, 

bijvoorbeeld : “ In China was men altijd  al gewend  aan veel orde en d iscipline” , of: “ Ooit waren de 

eerste mensen u it China naar Japan gegaan” . Een gegeven over een samenleving kan ook (nog) 

altijd  geldend  zijn, bijvoorbeeld  de vijf zuilen van de Islam. Deze maken op d at moment geen 

onderdeel u it van het historische verhaal in dat hoofdstuk, en ontvangen dan ook geen 

tijdsaanduid ing. Wanneer een vondst geen duidelijke tijdsbepaling kent word t het veld  

“ ooit/ altijd / onduidelijk”  positief ingevuld . 

 

����:HUHOGUHJLR�
De eerste afbakening in de ruimte 

van een vondst geschied t bij de 

bepaling van het continent, ofwel 

wereld regio. Voor d it ond erzoek 

heb ik het onderscheid  gemaakt 

tussen Azië, Oceanië, Amerika, 

Noord-Afrika, Subsahara Afrika 

en het Midden-Oosten. Deze 

verdeling – te zien in figuur 3 - 

d ient als ruwe geografische 

scheid ing van het niet-westen, waarbij gelet is op verschillende rollen d ie de gebieden innemen 

in het algemene verhaal van de geschiedenis van het niet-westen. Zo is er enerzijd s gekozen voor 

toegevoegde verdeling van Afrika in Noord  en Zuid , omdat het verhaal van “ Zwart” -Afrika een 

beduidend  ander is dan van “ Middellandse Zee-Afrika” , terwijl anderzijds Amerika in de 

analyse onverdeeld  is gebleven.  

Deze geografisch bepaalde grenzen zijn in principe onveranderlijk, behalve daar waar er sprake 

is van verwesterlijking of ontwesterlijking. Zo valt geschiedenis van de Verenigde Staten af 

omdat het een westers land  is geworden. Geschiedenis van de niet-westerse bevolking in d it land  

word t alleen meegenomen wanneer deze nog als een aparte entiteit gezien word t, zoals het geval 

is bij een meld ing van de opslu iting van Ind ianen in reservaten. Andersom is het ook mogelijk 

om niet-westerse geschied enis in te delen bij wereld regio “ Europa” , wanneer het gaat om een 

niet-westerse entiteit, zoals het Kalifaat van Cordoba in Spanje of de Ottomaanse belegering van 

Wenen. Dit geld t bijvoorbeeld  ook voor de oorspronkelijke bevolking van de Aziatische steppe, 

wanneer bekeken vanuit Russisch perspectief. 

 

)LJXXU����*HRJUDILVFKH�YHUGHOLQJ�LQ�:HUHOGUHJLR·V 
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����/RFDWLH�
Wanneer een vondst eenmaal in een toegewezen wereld regio is ingedeeld  word t deze ook 

voorzien van de locatiegegevens zoals de auteur d eze duid t. Zo word t een vondst waarin 

meld ing word t gemaakt van het 13e eeuwse koninkrijk Groot-Zimbabwe ingevoerd  onder 

wereld regio Subsahara en word t Groot-Zimbabwe genoteerd  in het databaseveld  “ locatie” . Deze 

methode maakt het onder andere mogelijk om de frequentie te meten waarin een locatie per 

wereld regio voorkomt. Daarbij zorgt het voor een nauwkeuriger inzicht in de onderwezen niet-

westerse geschiedenis. Een locatie kan namelijk erg verschillen van aard . “ Islamitische wereld ”  

en “ Mohammedaans gebied”  zijn voorbeelden van een locatie van religieuze aard ; “ Derde 

wereld ”  en “ gekoloniseerd e gebieden”  van sociale, politieke of economische aard ; “ Suriname”  en 

“ Ghana”  van een (bestaand e) staat; “ Turkse Rijk”  en “ Mongoolse Rijk”  van imperia en “ Eurazië”  

en “ Indusvallei”  van geografische aanduid ingen.�De vrijheid  d ie de auteur neemt in het duiden 

van een locatie word t dus in het onderzoek overgenomen en kan naderhand  geanalyseerd  

worden. 

�
����6DPHQYDWWHQGH�EHVFKULMYLQJ�
Met het oog op de kwalitatieve analyse worden de gedane vondsten voorzien van een korte 

samenvattende tekst van d e gegeven geschiedenis. Bij het opstellen van deze beschrijving word t 

enerzijds gelet op het intact laten van de denkwijze, en eventuele ELDV van de auteur. De 

redeneringen waarmee een auteur de geschiedenis wil verklaren worden dan in versimpelde 

zinnen overgenomen. Anderzijds is er de noodzaak om zo precies mogelijk samen te vatten. Een 

voorbeeld  van de eerst opstelling is deze ingevoerde beschrijving: “ Mohammed was een 

eenvoudige man, trouwde met een rijke weduwe om niet te hoeven werken.” 31 Hier word t 

beweerd  dat Mohammed trouwde om niet te hoeven werken en d it is zo herkenbaar mogelijk 

beschreven. Een voorbeeld  van de tweede opstelling is deze ingevoerde beschrijving: “ Irrigatie 

en kanalen, dus meer landbouwareaal.” 32 Hier word t met opzet een lang versimpeld  verhaal over 

het graven van kanalen en het bouwen van d ijken op  efficiënte w ijze verkleind  tot een 

informatieve beschrijving.  

�
����*HVFKLHGHQLVWKHPD·V�
Naast de indeling in tijd speriodes en wereld regio’s is er in het kwantitatieve onderzoek ook een 

toegevoegde verdeling aangemaakt aan de hand  van verschillende stromingen binnen het 

                                                 
31 Wim F. Kalkwiek en J.J.M. Berendsen, *HVFKLHGHQLV�LQ�RQGHUZHUSHQ��DVSHFW�YDQ�ZHUHOGRULsQWDWLH��EUXJNODV� 
(1975 Amsterdam), 163. 
32 J.G. Toebes eds., 9UDJHQ�DDQ�GH�*HVFKLHGHQLV�����(1984 Groningen), 52 
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geschiedenisonderzoek. Deze zijn zo wijd  mogelijk opgezet waardoor er vele overlappingen 

ontstaan. Het is echter zo dat ju ist het bezigen van nauwe selectieprocedures tot geraffineerdere 

metingen leid t. Ik zal de gekozen toegekende labels voorts apart toelichten. Over het algemeen 

sluit de gebruikte indeling aan bij de hoofdstukindeling van de methode 6SRUHQ. Elk hoofdstuk in 

deze reeks bestaat u it volgende onderdelen: brood  verd ienen, besturen, denken en doen, samen 

leven, oorlog en vrede. Dit komt grofweg neer op economische, politieke, culturele, sociale en 

militaire geschiedenis. 

 

%URRG�YHUGLHQHQ��(FRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�
Centraal in het economische thema staan onderwerpen als geld , handel, goederen, belastingen, 

lonen, prijzen, productie, consumptie en markten. Nu is economische geschiedenis op  

wetenschappelijk niveau vaak een erg gecompliceerd  vak. In de onderzochte schoolboeken zijn 

de gegevens echter vaak erg basaal. Men moet dan ook bedenken dat het vak Economie op  

scholen pas in de bovenbouw aan de orde komt. Een typerend  voorbeeld  van het niveau van het 

onderzochte materiaal is meld ing van het feit dat in 10.000 v. Chr. de meeste mensen in Egypte 

granen en peu lvruchten aten, omdat vlees duur was.33 Veelvu ld ig is een vondst met een 

economisch thema ook politiek. Zo meld t een leerboek uit 1976 dat de Turken in 1400 de 

landhandel met Azië dwangmatig afsloten.34 Dit staaltje politieke economie krijgt hier dan ook 

beide labels. 

 

%HVWXUHQ��3ROLWLHNH�JHVFKLHGHQLV�
Omdat geschiedenis van oudsher zwaar leunt op officiele bronnen lijkt politieke geschiedenis 

overheersend  bij de vond sten. Het is dan ook een veelomvattende categorie. Toch kan er 

onderscheid  gemaakt worden tussen een aantal verschillende typen. Allereerst zijn er vond sten 

gedaan waarin een geschiedenis van de macht van een staat verteld  is - ten opzichte van een 

andere staat of een andere tijd . Men moet dan denken aan de opkomst van een Rijk of het 

vermelden van het bestaan van een land  op een kaart. Wanneer duidelijk sprake is van een 

beleid , word t afhankelijk van het type beleid  ook een label toegevoegd  dat deze kenschetst. Zo is 

een nationalistische revolu tie te zien als sociale geschiedenis met betrekking tot de opkomst van 

de beweging in de samenleving en als politieke geschiedenis met betrekking tot de politieke 

gevolgen ervan. Beleid  ten aanzien van de markt of het milieu zal naast het politieke label ook de 

                                                 
33 M.C.J. Heijligers; S.A.J.J. Aarts, 2S�]RHN�QDDU�KHW�YHUOHGHQ�����*HVFKLHGHQLV�GRHQ��3UHKLVWRULH��(J\SWH��*ULHNHQ��
5RPHLQHQ��9RONHQ�YHUKXL]HQ (1978 Groningen: Wolters-Noordhoff), 95. 
34 Wim F. Kalkwiek; W.J. van der Dussen, *HVFKLHGHQLV�LQ�RQGHUZHUSHQ��DVSHFW�YDQ�ZHUHOGRULsQWDWLH�����YZR�KDYR�
OHHUOLQJHQERHN (1976 Amsterdam: Meulenhoff educatief), 143. 
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economische en de groene labels krijgen. Uiteraard  zijn de verhalen van koningen, keizers en 

andere machthebbers opgenomen in deze categorie. 

�
'HQNHQ�HQ�GRHQ��&XOWXUHOH�JHVFKLHGHQLV�
Bij culturele geschiedenis gaat het in brede zin om het u it sociaal-darwinistisch onaangename 

woord  “ beschaving” . In nauwe zin gaat het om de zogenaamde “ Cultuur met een hoofd letter C” , 

waar voornamelijk de beeldende kunst mee bedoeld  word t. De nauwe zin is vanzelfsprekend  

aanwezig wanneer bijvoorbeeld  een foto van een versierde gouden waterkan uit de Inca cultuur 

vertoond  word t.35 Dat de Maya’s rond  700 al de loop van de maan op de seconde nauwkeurig 

berekend  hadden is een voorbeeld  van cu ltuur in de brede zin.36 De thema’s en onderwerpen d ie 

onder de brede definitie van cultuur – beschaving – vallen zijn in principe heel erg ruim en 

d ivers. Het gaat om het bouwen van irrigatiewerken, het domesticeren van honden, het 

filosoferen over de samenleving en allerhande, vaak technische middelen - om d it alles te 

kunnen: Taal en schrift. 

Zo kunnen de levenswijzen van verschillende groepen mensen - zonder een soort 

beschavingsmeetlat aan te leggen – als “ beschaafd ”  of “ cultureel”  geduid  worden. Culturele 

kenmerken zijn dan de taal, het schrift, de mentaliteit of normen en waarden, wetenschappelijke 

en technologische kennis. In de naam van objectiviteit is het jagen, vissen of verzamelen van 

voedsel ook te zien als cu lturele geschiedenis. 

�
6DPHQ�OHYHQ��6RFLDOH�JHVFKLHGHQLV�
Sociale geschiedenis is een relatieve nieuwkomer in d e historiografie, met name geïnitieerd  door 

Franse historici van de “ Annales” �school rond  1970. In d it onderzoek word t d it label toegekend  

aan geschiedenis d ie inzichtelijk maakt hoe mensen leefden. Dit is een zeer brede categorie en 

kent vele raakvlakken met andere gedefinieerde stromingen. Centraal staan sociale 

ontwikkelingen als emancipaties, gebeurtenissen als revoluties en gepresenteerde sociale 

gegevens als stratificatie en mobilisatie. Al met al zijn het de vondsten d ie de sociale 

verhoudingen in de samenleving schetsen. Een prominente rol in de sociale geschiedenis spelen 

bijvoorbeeld  de verhoudingen tussen de seksen en de generaties. Zo vertelt een boek hoe er in het 

Arabische Rijk van 700 n. Chr. vrouwen in het bestuur en het leger te vinden waren. Ook waren 

er schrijfsters en componisten.37  

                                                 
35 E.W. Heid t; Hans K. Ulrich, .LMN�RS�GH�WLMG��JHVFKLHGHQLVPHWKRGH�YRRU�PDYR��KDYR�HQ�YZR���, (1979 Den Bosch: 
Malmberg), 180. 
36 K. Warne; L. Hild ingson; A. van den Eerenbeemt, /HYHQGH�*HVFKLHGHQLV��OHHUJDQJ�JHVFKLHGHQLV�YRRU�GH�
RQGHUERXZ�YDQ�KHW�DOJHPHHQ�YRRUWJH]HW�RQGHUZLMV���KY, (1986 Amsterdam: Meulenhoff educatief), 184. 
37 Ibidem, 184. 
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Mentale of psychologische geschiedenis met onderwerpen als tolerantie, d iscriminatie en 

onderwijs is gelabeld  sociale én culturele geschiedenis. De meld ing dat in 1860 het nationale 

gevoel in de gekoloniseerde gebieden van de wereld  toenam zowel door d iscriminatie van de 

kant van de Europeanen als door de komst van Westerse ideeën van vrijheid , gelijkheid  en 

vooru itgang d ie aanzetten tot eigen politieke onafhankelijk is hier een voorbeeld  van.38 Deze 

vondst is cultureel door d e veranderende mentaliteit ten opzichte van de natie waar men bij 

wilde horen en sociaal door de aanwezige d iscriminatie in de samenleving. 

 

2RUORJ�HQ�9UHGH��0LOLWDLUH�JHVFKLHGHQLV�
Deze categorie is nauw verwant aan politieke geschiedenis, omdat de geschiedenis van oorlogen 

vaak heel nauw aanslu it bij d ie van staten en machthebbers, en ook omdat staten nou  eenmaal 

vallen en opstaan met historisch beschreven militaire acties. Door deze categorie echter los te 

halen van de politieke d imensie kan bijvoorbeeld  ook de relatie tussen technologische 

ontwikkelingen van wapens en de intellectuele ontwikkeling van strategie en oorlogvoering 

inzichtelijk worden. Ook worden de relaties tussen culturele normen en waarden van een 

samenleving en de manier waarop men omgaat met geweld  of tussen sociale ongelijkheid  en 

militaire onderdrukking mogelijk zichtbaar gemaakt door toekenning van d it label. Een vondst 

ontvangt d it label wanneer het gaat over legers en oorlogen aan de politieke kant en over 

culturen en samenlevingen aan de sociale kant.  

 

Toegevoegde “ tussen-ingangen”  voor vond sten zijn: religieuze, demografische, groene en 

algemene geschiedenis. Ik zal deze kort toelichten. 

 

%RYHQQDWXXU��5HOLJLHX]H�JHVFKLHGHQLV 

In wezen gaat het hier om een kunstmatige categorie d ie geplaatst kan worden bij culturele 

geschiedenis. Maar omdat religie zo vaak een aparte rol heeft gespeeld  binnen de cultuur, en 

omdat religie eigen raakvlakken kent met politieke, militaire en sociale geschiedenis, is er een een 

scheid ing tussen cu lturele en religieuze geschiedenis aangebracht.  

Onder d it label worden ook de vondsten geschaard  d ie bewust een religieuze, danwel bijbelse 

versie van de geschiedenis vertellen.39 

                                                 
38L. Dalhuisen, 6SUHNHQG�9HUOHGHQ��HHQ�JHVFKLHGHQLV�YDQ�GH�ZHUHOG��'O���� (1990 Den Haag), 120. 
39 E.W. Heid t; Hans K. Ulrich, .LMN RS�GH�WLMG��JHVFKLHGHQLVPHWKRGH�YRRU�PDYR��KDYR�HQ�YZR���, (1984 Den Bosch: 
Malmberg), 57. bijvoorbeeld  hoe rond 1250 v.C afstammelingen van Abram en Jakob slaven in Egypte 
waren geworden, hoe ze vervolgens door de Rode Zee naar Palestina vluchtten onder leid ing van Moses en 
hoe ze daar de Kanaanieten van het beste land  verdreven 
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De definitie van deze geschiedenisstroming is het p laatsvinden van een gebeurtenis of handeling 

met associatie tot een bovennatuur, of het nu  gaat om regels van een grote wereld religie of d e 

omgang van een Dakota-Ind iaan met een gedode Bizon.  

 

0HQVHQ�LQ�FLMIHUV��'HPRJUDILVFKH�JHVFKLHGHQLV�
Dit geschiedenisthema is in wezen een methodische hulpwetenschap bij sociaal-economische 

geschiedenis d ie vaak statistisch van aard  is. Het kan hierbij gaan om pasgeboren mensen, d ode 

mensen, ged ode mensen, gemigreerde mensen of andere sociale gegevens, zolang deze maar 

nauwkeurig zijn geanalyseerd  en vastgelegd . Deze categorie is aangemaakt om het oog voor 

detail van de auteurs te vatten.  

 

+HW�0LOLHX��*URHQH�*HVFKLHGHQLV�
Deze categorie is overgenomen van het Engelse “ Environmental History” . Het gaat dan ook om 

zaken d ie doorgaans niet met trad itioneel historisch onderzoek te maken hebben, maar 

biologische of aardrijkskundige gegevens bevatten. Als het gaat om klimaatverandering, 

verzilting, ep idemische ziektes of hersenpaninhoud  krijgt een vond st d it label. In de tekst is 

gebleken dat deze natuurlijke omstand igheden vaak gekoppeld  zijn aan een menselijke 

handeling of gebeurtenis. Op kaarten echter staat aardrijkskundige informatie vaak simpelweg 

genoemd of is er geografische informatie over plantengroei of reliëf bijvoorbeeld  verwerkt in de 

kaart. Ook dan is er sprake van groene geschiedenis. 

 

$OJHPHQH�*HVFKLHGHQLV�
Een vondst kan het label “ algemeenµ volgens de volgende criteria krijgen:  

1. De gebeurtenis word t dermate vaag beschreven in een boek, dat er geen verklarend  

historische motief of proces aan te verbinden valt. Een voorbeeld  is de vond st waarin 

meld ing word t gemaakt van een Afrikaan d ie in 1868 de gebieden ten oosten van Liberia 

in kaart begon te brengen. De tekst geeft geen verdere informatie, waardoor niet 

duidelijk word t waarom d it gebeurde, of in welk licht het bezien moet worden.40  

2. De gebeurtenis maakt ond erdeel u it van een persoonlijke geschiedenis van een persoon. 

Deze vond st krijgt dan het “ Algemeen” - label mee én een specifiekere label, zodat er 

onderscheid  kan worden gemaakt tussen de “ harde”  politieke, sociale of demografische 

gegevens, en het algemenere achtergrondverhaal. Een verdrietig verhaal van een 

                                                 
40 K. Warne; L. Hild ingson; A. van den Eerenbeemt, /HYHQGH�*HVFKLHGHQLV��OHHUJDQJ�JHVFKLHGHQLV�YRRU�GH�
RQGHUERXZ�YDQ�KHW�DOJHPHHQ�YRRUWJH]HW�RQGHUZLMV���KY, (1986 Amsterdam: Meulenhoff educatief), 199. 
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Amerikaanse soldaat in Vietnam (1970) is wel degelijk een stuk militaire geschiedenis, 

maar is ook erg algemeen.41   

Op deze wijze kan het label “ algemeen”  - waar de overige labels een duidelijke thematische 

inslag hebben – op  zichzelf fungeren als een ind icator van “ rand geschiedenis”  en, wanneer 

vergeleken met andere labels d ie toegekend  zijn aan een vondst, gebru ikt worden als 

onderscheid  tussen de specifieke en algemene inhoud  binnen het respectievelijk verder 

aanwezige thema. 

 

 

5��*HJHYHQV�$QDO\VH�
�

7KH� ILUVW� SRVVLELOLW\� ������ LV� UDWLRQDO� DQG� FRQFHSWXDO�� LQYROYLQJ� WKH� IRUPXODWLRQ� RI� D� VHW� RI� WRSLFV�
SULRU� WR� WH[WERRN� DQDO\VLV�� 7KH� VHFRQG� SRVVLELOLW\� LV� HPSLULFDO� DQG� SUDFWLFDO�� LQYROYLQJ� WKH�
SURYLVLRQDO�DQDO\VLV�RI�D�VDPSOH�RI�WH[WERRNV�XSRQ�ZKLFK�WR�IRUPXODWH�D�VHW�RI�WRSLFV� ��� �

�
In d it onderzoek is het d e eerste van de hierbovengenoemde mogelijkheid  voor analyse d ie 

gevolgd  is. Vóór het bekijken van de boeken was al vastgesteld  welke delen in de meting zouden 

belanden en welke niet. Vervolgens is in de geschiedenisthema’s wel de tweede, meer praktische 

methode gevolgd , door telkens opnieuw aan te geven met welke onderwerpen men te maken 

had . Een beetje van beide dus. Tot slot was het mogelijk de hermeuntiek van de gekwalificeerde 

en gekwantificeerde data te onderzoeken. 

Een zo breed  mogelijke inventarisatie van de gegeven geschiedenis van het niet-westen, op  

voorwaarde dat een niet-westerse entiteit expliciet genoemd is, maakt het mogelijk om op basis 

van de verzamelde data te generaliseren. 

�
����.ZDQWLWDWLHYH�3DJLQDPHWLQJ��0HWHQ�LV�:HWHQ"�
Om aan vond sten op een pagina een bepaald  meetgewicht te kunnen geven, is een eenvoudige 

formule toegepast d ie in de praktijk zeer nuttig is gebleken. In het geval van een of twee 

geïsoleerde vondsten krijgt elke vond st een gewicht van 0,1, wanneer er d rie of meer vondsten op  

de pagina zijn, krijgen deze het gewicht van één gedeeld  door de hoeveelheid  vondsten. Verder 

kan een vond st u iteraard  ook een totale pagina beslaan, wanneer deze – onverdeeld  - het gewicht 

van 1 toegewezen krijgt.  

                                                 
41 C. van Boxtel; W. Schrover; H. Bulthuis, 0H0R�*HVFKLHGHQLV�YRRU�GH�EDVLVYRUPLQJ����YZR, (1999 Den Bosch: 
Malmberg), 146. 
42 Mikk, J., 7H[WERRN��5HVHDUFK�DQG�:ULWLQJ, (Frankfurt 2000), 103. 
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Er zijn een aantal risico’s verbonden aan een dergelijke werkwijze. Allereerst is het mogelijk dat 

de gewichten niet kloppen vanwege verschillend e opmaken in verschillende boeken of 

methodes. Er is echter nauwlettend  gekeken naar de verschillen in teksthoeveelheid  per pagina, 

waaruit is gebleken dat alleen de methode Sprekend  Verleden een abnormale tekstd ichtheid  

kent. Er treed t echter een automatische correctie op bij de metingen in deze methode door de 

grote hoeveelheid  onverp lichte stof per pagina. Het is vanzelfsprekend  dat de meetmethodes van 

d it onderzoek in d it stad ium enigszins primitief zijn en dat preciezere metingen met bijvoorbeeld  

lettergroottes en woordentellingen mogelijk zijn. Deze liggen helaas buiten het bereik van d it 

onderzoek door hun tijdconsumerende karakter.  

De paginametingen zoals deze nu verricht zijn, geven naar mijn mening een gedegen overzicht, 

ju ist door de consistente toepassing over alle verschillende methodes. Omdat de bronnen op  

systematische wijze onderzocht zijn op een geografische vertegenwoord iging, is er weinig sprake 

van een impliciete ideologie achter het onderzoek.43 

De paginametingen vormen de ruggengraat van de kwantitatieve analyse. Uit deze gegevens 

kunnen vragen aan de data gesteld  worden over de ru imte van een bepaald  onderwerp of tijd  in 

de boeken en de frequentie kan gemeten worden. 

�
����/DEHOV�DOV�,QJDQJHQ�
In de opbouw van de d ataset zijn “ wereld regio’s” � en “ geschiedenisthema’s”  gevormd als 

“ harde”  ingangen tot de data, omdat ze kwantitatieve data opleveren d oor selectie. “ Zachte”  

categorieën als “ locatie volgens auteur”  en “ samenvattende beschrijvingen”  kunnen gebruikt 

worden om frequentie ten opzichte van elkaar te bepalen. Tussen deze twee soorten ingangen zit 

de tijdsaanduid ing. Daar kan zowel hard  als zacht op geselecteerd  worden. Zo is het mogelijk een 

ruim overzicht te geven van de Turkse geschiedenis tussen 1200-1900, terwijl het ook mogelijk is 

alle gegeven geschiedenis in 1945 weer te geven. Deze ingangen vormen het basisgereedschap  

voor het onderzoek. 

 

����.ZDOLWDWLHYH�YUDDJVWXNNHQ�
Er zijn meerdere manieren om kwalitatieve informatie uit de dataset te halen. Ik licht deze even 

kort toe, gebaseerd  op het overzicht dat Jason Nichols opgesteld  heeft.44 

/RQJLWXGDO�$QDO\VLV��Hoe is de verandering over een lange periode van geschiedenisboeken? In 

elke d ieptestud ie is gebruikt gemaakt van de mogelijkheid  veranderingsprocessen over de 

                                                 
43 Nichols, J., ‘Methods in School Textbook Research’  in: ,QWHUQDWLRQDO�-RXUQDO�RI�+LVWRULFDO�/HDUQLQJ��7HDFKLQJ�
DQG�5HVHDUFK��9ROXPH���1XPEHU���(Oxford  2003), 9.Verwijzend  naar R. Strad ling, +RZ�WR�(YDOXDWH�%RRNV� 
44 Ibidem, 45-46. Deze lijst is opgesteld  door de methodiek van meerdere heldere tekstboek-analyses samen 
te vatten. Hij refereert aan publicaties van F. Pingel (1991)  
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onderzochte periode van geschiedenisboeken waar te nemen. De waargenomen trends zijn 

uitgewerkt waarbij vooral op de inhoudelijke bood schap van de vondsten gelet is. Een goed  

voorbeeld  van deze methode is de analyse naar de economische geschiedenis van Japan (p . 44). 

'LVFRXUVH�DQG�6WUXFWXUDO�$QDO\VLV: Hoe is de (causale) samenhang gestructureerd  tussen historische 

processen in het niet-westen? Een goed  voorbeeld  van deze methode is de d ieptestud ie naar de 

oorsprong van landbouw (p. 78). Hierbij zijn de vond sten nauwkeurig bekeken op de logica d ie 

ze weergeven. Parallel hieraan is gekeken naar de lange-termijngevolgen van d e overstap naar 

landbouw in de context van de onderontwikkeling van Amerika en Afrika. 

/LQJXLVWLF�$QDO\VLV��Uit welke taal blijkt wat de geschied theoretische /  filosofische bedoelingen 

zijn van de auteur? In alle d ieptestud ies is gelet op ontwikkelingen in het taalgebruik van de 

schoolboeken, zoals deze getranscribeerd  zijn in de dataset. Deze analysevorm was echter van 

minder belang dan de structurele, waarbij het gaat om de historische logica en hoe d ie 

beredeneerd  word t. 

9LVXDO� $QDO\VLV�� Wat is de kwaliteit van de gebruikte beelden, kaarten, prenten? Wat is het 

gebruikte perspectief? Deze analysemethode is buiten beschouwing gelaten, al is de vergaarde 

dataset wel bruikbaar voor een eventuele vervolgstud ie. 
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'((/�,,,��*(6&+,('(1,621'(5:,-6�,1�1('(5/$1'�
Het verplichte – niet facultatieve – geschiedenisonderwijs in Nederland  bestaat al sinds 1857, 

maar staat sinds 1968 op de tocht.45 Sinds deze tijd  is het schoolvak geschiedenis in Nederland  

minstens vier keer ingrijpend  geherinterpreteerd . Telkens door een commissie werkend  in 

opdracht van een minister. Na debatten over de rol en betekenis van geschiedenisonderwijs voor 

de publieke cultuur over het nut van geschiedenisonderwijs kwamen steeds politieke gevolgen. 

De schepping van een “ Canon van Nederland” , waarin de zogenaamde vijftig vensters als 

toegangen fungeren voor de kernpunten van de geschiedenis van Nederland , is hier het meest 

recente voorbeeld  van. Deze beginnen bij de Hunebedden en eind igen bij de Euro.46 Hoe deze 

geschiedenis gelopen is word t in het proefschrift van J.G. Toebes uit 1981 zeer nauwlettend  

gevolgd . Hij was zelf ook zeer betrokken bij de opbouw van een geschiedenisd idactiek in de 

jaren tachtig.47� In d it deel volgt een kort overzicht met speciale aandacht voor de ruimte d ie 

ontstaat voor niet-westerse geschiedenis. 

 

��������������9HU]XLOLQJ��
Over het geschiedenisonderwijs vanaf de invoering van Middelbaar Onderwijs door Thorbecke 

in 1863, geeft J.G. Toebes samenvattend  aan dat de scholen voornamelijk naar 

levensbeschouwing inged eeld  waren. Het enige algemene doel was algemene kennis en 

beschavingoverdracht. Men werd  voorbereid  op de maatschappij door veel militaire en politieke 

geschiedenis van de 19e eeuw te moeten kennen op de examens.48 Het onderwijs dat in de 

periode 1863-1955 gegeven werd  was vervolgens (achtereenvolgend) ideologisch verzuild ; 

thematisch politiek-militair in plaats van sociaal-cultu reel; pedagogisch d icterend ; chronologisch 

geordend  met de 19e eeuw als d ominant ijkpunt; cultuuroverdrachtverheerlijkend  met 

betrekking tot het voorgenomen nut en ged omineerd  door pasklare en eenzijd ige opvattingen. In 

1954 verscheen de methode :HUHOG� LQ� :RUGLQJ�� als eerste geschreven door een groep van 9 

multidenominatistische auteurs.49 Dit was naar aanleid ing van een rapport waarin was 

opgeroepen tot aand ikking van de stof in de onderbouw, en verd ieping in de bovenbouw. Dit 

rapport, )XQGDPHQWHQ�HQ�0LMOSDOHQ, wees expliciet op  d e noodzaak om de leerlingen te steunen in 

hun zoektocht naar hun plaats in de huid ige maatschappij. De wereldsituatie werd  dan 

                                                 
45 M. van Rossem, +HHIW�JHVFKLHGHQLV�QXW"�(Utrecht 2003), 11. 
46 Canon van Nederland , www.entoen.nu  
47 L. Dalhuisen, P.A.M. Geurts en J.G. Toebes, *HVFKLHGHQLV�RS�VFKRRO�LQ�WKHRULH�HQ�SUDNWLMN (Groningen 1976). 
Ook was hij nauw betrokken bij de ontwikkeling van de methode 9UDJHQ�DDQ�GH�*HVFKLHGHQLV� 
48 J.G. Toebes, *HVFKLHGHQLV�HHQ�YDN�$SDUW, 242-244. 
49 Dorsman, =RHW�HQ�=XXU, 115. 
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getypeerd  als een van spanning en eenword ing.50 Dit was niet de eerste beweging tot 

hervorming, maar deze kreeg wel, in tegenstelling tot pogingen in de jaren dertig om een 

pedagogisch-d idactisch onderwijsd oel te implementeren, meer kans tot slagen. 

 

��������������6RFLDOH�ZHWHQVFKDS��
Deze periode begint met een beweging d ie de ond erwijscultuur compleet w il hervormen. Er 

moet afgezien worden van de “ kenniscanons”  en er moet gestreefd  worden naar 

“ wereldorientatie” . In aanloop naar de onderwijshervormingen van de Mammoetwet in 1968 

bevinden Nederlandse geschiedenisleraren zich in een moeilijke positie. Vanwege de in opkomst 

zijnde sociale wetenschappen gaat er steeds vaker een stem op voor vakkenverbind ing, tussen 

geschiedenis, maatschappijleer en aardrijkskunde.  

In 1958 word t bekend  dat de overheid  van plan is een urenvermindering door te voeren voor 

geschiedenis. In een memorandum van d idactiekdocenten en hoogleraren geschiedenis, 

opgesteld  om het vak te verded igen tegen deze ingreep en tegen het nieuwe vak 

maatschappijleer in aanloop naar de mammoetwet, ageren deze tegen de idee dat 

“ Geschiedenisonderwijs ballast is van onnutte feitenkennis.” 51 De Mammoetwet op  

onderwijshervorming werd  in 1962 ingestemd en de invoering werd  in 1968 afgerond . Voor het 

geschiedenisonderwijs heeft d it betekend  dat de inhoud  aangepast moest worden d oor 

bijvoorbeeld  de komst van ontzuilde scholengemeenschappen. Daarbij was het vak nu niet meer 

verplicht in de bovenbouw. In deze hervormingsstorm werd  de Vereniging Nederlandse 

Geschiedenisleraren opgericht (VGN). Deze liet vlak na de oprichting het “ Doelstellingen-

rapport”  (1967) opmaken. Na veel overleg, conferenties en meer overleg kwam het tot het 

“ Onderbouwrapport”  in 1976. Men streefde hiermee tegengas te geven aan de vele 

revolutionaire, grootschalige – en naar de mening van de VGN onpraktische – hervormingen. 

Geschiedenis moest een vak blijven en zou zeker in staat zijn zich aan te passen aan nieuwe 

d idactische ontwikkelen. 

De sociale d ruk op de geschiedenisdocenten om veel aandacht op de contemporaine geschiedenis 

te vestigen, zorgde ervoor dat de wereld  van vóór de 19e eeuw nauwelijks meer gestructureerde 

aandacht kreeg.52 Ook werd  in deze periode geageerd  tegen het gebrek aan perspectief met 

betrekking tot meerdere invalshoeken, de overheersing van een politiek-militaire inslag, het 

gevaar voor propaganda en ind octrinatie en de method ologische isolatie van het vak ten opzichte 

                                                 
50 Ibidem, 249. 
51 Ibidem, 250. 
52 Ibidem, 254. 7KHPD·V�PRHVWHQ�FRPPXQLVPH��WZHHGH�ZHUHOGRRUORJ��9LHWQDP��0LGGHQ�2RVWHQ��&XED��=XLG�$IULND�HQ�
&KLQD�ZRUGHQ�LQ�SODDWV�YDQ�GH�2NWREHUUHYROXWLH��GH�.ULPRRUORJ�HWF�  
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van maatschappijleer en aardrijkskunde.53 Deze op gang gebrachte veranderingen hadden meer 

met d idactiek dan met thematiek te maken. Naast cu ltuuroverdracht kwamen vaard igheden als 

het analyseren van bronnen, kritisch nadenken en waarnemend  vermogen op. Men wilde graag 

richting een “ Historische Geesteshoud ing” , gebaseerd  op inzicht in historische processen en 

structuren in plaats van personen en gebeurtenissen.54 De invloed  van de sociale wetenschappen 

is hier duidelijk zichtbaar.  

De ontwikkelingen van de jaren zestig kunnen samengevat worden als een actualisering van de 

inhoud , verwetenschappelijking van de methode en psychologisering en pedagogisering van het 

vermeende nut. 

In de jaren zeventig gaven deze hervormingen ruimte aan meer experimentele projecten d ie 

streefden naar vakkenverbind ingen. Deze projecten stuitten, gelijk aan hun voorgangers, allen op 

fors kritiek van de VGN en van de vereniging van docenten maatschappijleer (CMLGS). Er kwam 

erkenning dat geschiedenis als schoolvak, zelfs na de erosie d ie had  ondergaan in de jaren zestig, 

nog steeds een eigen vakgebied  moest zijn.55 Dit betekende in feite dat de 

cultuuroverdrachtfunctie min of meer intact kon blijven. Zo bleef het trad itionele curriculum 

gehandhaafd  met onderwerpen als: de Egyptische cultuur, de Grieken en Romeinen, de 

Volksverhu izingen, Karel de Grote, de Vikingen, de Islam, de Kruistochten, de Middeleeuwen, 

de Renaissance en de Reformatie. Men kon slechts op toevallige of geforceerde wijze kan verband  

leggen met het heden. 

In de jaren tachtig, na de winst in de slag om vakkenverbind ing, vonden meer thema’s hun weg 

naar de onderbouw van het voortgezet onderwijs, dankzij verbred ing van de 

geschied wetenschap zelf.56 Nieuw was dan ook de overheidsbemoeienis in de vorm van het 

“ inhoudelijk constructief”  opstellen van examen-kerndoelen na de invoering van het Centrale 

Examen in 1982.57 Deze kerndoelen werden weliswaar opgesteld  door de overheid , maar waren 

behoorlijk vaag. De leerlingen moesten d oor geschiedenis voorbereid  worden op deelname in 

“ leefverbanden”  als: “ consument-producent”  of “ wereldburger” . Een relevante uitwerking 

hiervan was de opkomst van Ontwikkelingssamenwerking Educatie (EPOS). Op projectbasis 

heeft deze werkgroep met overheidssteun geïnvesteerd  in de komst van onderwijs over 

ontwikkelingssamenwerking d oor het opbouwen van een netwerk, het organiseren van 

                                                 
53 Ibidem, 255. 
54 Ibidem, 257. 
55 Ibidem, 263-266. 
56 Dorsman, =RHW�HQ�=XXU, 117. 
57 Ibidem, 119. 
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bijeenkomsten, het ontwikkelen van leermiddelen en het evalueren van bestaande middelen.58 

Dit project heeft in redelijke mate invloed  kunnen u itoefenen op de schoolboekmethodes. 

 

��������������&DQRQLVHULQJ��
Met het oog op grootschalige onderwijshervorming, begon in 1993 een groep historici een 

andersoortige hervorming. Ditmaal lag de nadruk weer op sociale geschiedenis; over de 

emancipatie van vrouwen, arbeiders en jongeren enerzijds en meer Nederlandse 

maatschappijgeschiedenis anderzijds. Dit resu lteerd e uiteindelijk in een aantal opgestelde 

einddoelen met het in 1996 geformuleerde “ Stud iehuis” .59 Commissie De Wit adviseerde de 

regering in 1998 onder andere een overwegend  thematische aanpak met systematische 

verwerking van het multiculturele aspect en de vorming van een gedegen historisch overzicht,  

en stelde een intensievere communicatie tussen het onderwijs en de wetenschap voor.60 

Commissie De Wit presenteerde echter geen totaal pakket. Er was veel ruimte opengelaten voor 

invulling, toen in 1999 Commissie De Rooy, bestaande uit maar liefst 23 man, zich moest buigen 

over de op  te stellen kerndoelen van het middelbare geschiedenisonderwijs. De thematische 

aanpak zorgde voor een tekort aan parate kennis. Meer feiten en een duidelijker beeld  van het 

geheel werden bep leit. Een algemene kennis was het advies, en wel binnen het raamwerk van 

een solide hoeveelheid  informatie binnen de ordening van tien tijdvakken. De lijn d ie door deze 

tijdvakken loopt ligt ten grondslag aan het vak geschiedenis. Opgestelde tijdvakken liepen van 

“ Jagers en Boeren” , “ Monniken en Ridders”  tot “ Ontd ekkers en Hervormers” , “ Wereldoorlogen”  

en de “ Televisie en Computer”  en vormden nu een fundament voor de nieuwste generatie 

lesmethodes en kerndoelen.61 Hiermee werden eigenlijk de thema’s d ie al een eeuw centraal 

hadden gestaan in de cultuuroverdrachtelijke functie op permanentere w ijze ingevoerd . 

In 2004 trok CDA-minister van onderwijs Van der Hoeven weer aan de bel. Een van de adviezen 

van Commissie De Rooy, de vorming van een FDQRQ��zou tot u itvoering moeten komen om de 

Nederlandse identiteit via het Geschiedenisonderwijs beter tot de kinderen te communiceren. 

Commissie Van Oostrom presenteerde in oktober 2006 de afgewerkte FDQRQ met een rapport en 

een publieke website (www.entoen.nu). In feite had  de commissie naast de bestaande tien 

tijdvakken een nieuw totaaloverzicht vormgegeven. 

                                                 
58 R. Wolfs en H. Donkers, 'URJH�.RVW��'H�'HUGH�:HUHOG�LQ�KHGHQGDDJVH�JHVFKLHGHQLVERHNHQ, in: Kleio 10  (Den 
Bosch 1992), 16 
59 P. den Boer, *HVFKLHGHQLV�RS�VFKRRO�HQ�DDQ�GH�XQLYHUVLWHLW�  (Amsterdam 1998), 41. 
60 R.J. de Wit eds., +HW�YHUOHGHQ�LQ�GH�WRHNRPVW��$GYLHV�&RPPLVVLH�*HVFKLHGHQLVRQGHUZLMV��(Den Haag 1998), 30. 
Een integrale versie van het advies is te vinden op: http:/ / home.casema.nl/ wilschut/ dewit.htm  
61 P. de Rooy eds., 9HUOHGHQ��KHGHQ�HQ�WRHNRPVW��$GYLHV�YDQ�GH�&RPPLVVLH�KLVWRULVFKH�HQ�PDDWVFKDSSHOLMNH�YRUPLQJ 
(Enschede 2001), 3. Voor een overzicht van de tien tijdvakken: 
http:/ / www.digischool.nl/ gs/ community/ histoforum/ tijdvakken/ tientijdvakken.htm  
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De commissie heeft echter zelf de status van de canon omlaag gehaald , door te wijzen op het 

tijdelijke en arbitraire karakter ervan. Het hoofdstuk “ Canon in Revisie”  vraagt de mensen in het 

land  op zoek te gaan naar hun eigen lokale canon, waar gemeenteminnend  Ned erland  dan ook 

op in is gegaan.62 Met betrekking tot een internationale canon formuleerde de commissie in het 

eindrapport de volgende aanbeveling: “ Overweeg een proces in gang te zetten om te komen tot 

een internationale canon voor het Nederland se onderwijs” . Het rapport waarschuwt tegelijkertijd  

voor een overvloed  aan informatie waar men waarschijnlijk niet u it zou komen.63 

De ontwikkelingen vanaf 1993 hebben het schoolvak geschiedenis voor het Voortgezet Onderwijs 

in een splagaat gebracht. Aan de ene kant is er een behoorlijke investering van de kant van de 

overheid  gekomen om de Nederlandse geschied enis hanteerbaarder te maken voor de 

basisvorming en het voorgezet onderwijs. Aan de andere kant zijn de verplichte kerndoelen in 

augustus 2006 nog herzien tot – nog meer dan voorheen - zeer globale leerprocessen als 

voorbereid ing op het eindexamen. De scholen mogen zelf bepalen hoe ze geschiedenisonderwijs 

inpassen, en mogen beslu iten het vak op te laten gaan een hybride van maatschappijleer, 

vredesonderricht, aardrijkskunde, ontwikkelingsleer, burgerschapskunde of andere eigen 

gevonden oplossingen, omdat de kerndoelen er geen expliciete scheid ing tussen maken.64   

 

De auteurs van =RHW�HQ�=XXU, een recent overzicht van historisch cultuur in Nederland  menen dat 

de overwinning van de jaren zeventig averechts heeft gewerkt. Alles werd  in de functie gesteld  

van het heden, waardoor geschiedenis haar eigen waarde als stud ie van historisch overzicht 

verloren was. Thema’s als: “ immigratie” , “ tolerantie”  en “ de multiculturele samenleving”  

werden op teleologische wijze het verleden in geworpen.65 Deze verwatering van een algemeen 

overzicht lijkt deels hersteld  door de tien tijdvakken van De Rooy en de vijftig vensters van Van 

Oostrom. 

Het is du idelijk geworden dat de neiging naar een internationalere geschiedenis niet boven het 

debat over vaard igheden en kennis uit is gekomen. Na een hoogtepunt van internationaal besef 
                                                 
62 Van Oostrom eds���HQWRHQ�QX��GH�FDQRQ�YDQ�QHGHUODQG��UDSSRUW�YDQ�GH�FRPPLVVLH�RQWZLNNHOLQJ�
QHGHUODQGVH�FDQRQ�'HHO�$��0LQLVWHULH�YDQ�2QGHUZLMV�&XOWXXU�HQ�:HWHQVFKDS (Den Haag, 2006), 77-79. 
http:/ / entoen.nu/ doc/ Canonrapport_A.pdf. Er is zelfs een canon van “ het Groene Hart”  in de maak! 
63 0DDU�GH�LPPHQVH�ZDDUGH�YDQ�GLH�LQWHUQDWLRQDOH�FDQRQ�YUDDJW�HURP�GDW�]LM��DOV�PHQ�LQ�GLW�FRQFHSWYHUWURXZHQ�VWHOW��
GH�1HGHUODQGVH�]RX�IODQNHUHQ�HQ�²�HHUOLMN�LV�HHUOLMN�²�RYHUZHOYHQ��PHW�*RHWKH�]HOI�ELMYRRUEHHOG��HQ�6KDNHVSHDUH�
XLWHUDDUG��PDDU�RRN�GH�SLUDPLGHV��'DQWH��6WUDGLYDULXV��GH�DWRRPERP��KHW�$OKDPEUD��GH�YDO�YDQ�GH�PXXU��)HOOLQL��
PDGDPH�&XULH��LPSUHVVLRQLVPH��GHPRFUDWLH��GH�6L[WLMQVH�NDSHO��0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ�HQ�'RVWRMHZVNL��GH�RRUORJ�LQ�
9LHWQDP��9ROWDLUH��.H\QHV��&ROXPEXV��&KXUFKLOO��-XJHQGVWLO��(LQVWHLQ��*DQGKL��GH�7HPSHOEHUJ��%DFK��+LWOHU��'DUZLQ��
GH�,QFD·V�HQ�GH�$\D�6RILD�HQ�ZLH�ZHHW�KHW�WDSLMW�YDQ�%D\HX[��GH�YDO�YDQ�&RQVWDQWLQRSHO�HQ�GH�IRQWHLQHQ�YDQ�%HUQLQL��'H�
RSVRPPLQJ�LOOXVWUHHUW�ZDW�HHQ�NUDQN]LQQLJH�RQGHUQHPLQJ�KHW�]RX�]LMQ�LHWV�GHUJHOLMNV�WH�RQWZHUSHQ�²�HQ�PLVVFKLHQ�]RX�
HHQ�FRPPLVVLH�HULQ�YDVWORSHQ�in:�Ibidem, 77.  
64 Kerndoelen onderbouw voortgezet onderwijs, 4-6 op:  
http:/ / www.minocw.nl/ documenten/ kerndoelen_onderbouwvo.pdf  
65 Dorsman, =RHW�HQ�=XXU, 119. 
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rond  1990, lijkt het geschiedenisonderwijs beleidsmatig gezien af te zijn gezakt naar een nauwer 

perspectief gestaafd  op de vaderlandse geschiedenis, mede ontstaan en gedreven door een angst 

voor het verlies van een historisch overzicht. De veelal vage formuleringen voor een noodzaak 

voor een internationale historische context, of een mondiale burgerschapsvorming zijn nergens 

beleidsmatig uitgewerkt. Wel hebben de adviezen van bijvoorbeeld  de werkgroep 

Ontwikkelingssamenwerking sommige auteurs van schoolboeken aan het denken gezet.66  

Het is hier de moeite J. Toebes te citeren. Het gaat om: 

 

'H� YUDDJ� LQ� KRHYHUUH� OHHUOLQJHQ� QRJ� LQ� GH� -RRGV�+HOOHQLVWLVFK�&KLUVWHOLMNH� FXOWXXU� RS� PRHWHQ�
JURHLHQ��WHUZLMO�KHW�ZDDUQHHPEDUH�]R�YHUDQGHUW��/DZWRQ�GHILQLHHUW�FXOWXXU�DOV�´(YHU\WKLQJ�0DQ�
0DGH�� WHFKQRORJ\�� VNLOOV�� DWWLWXGHV�� YDOXHV�µ� � 9LD� PDDWVFKDSSHOLMN� JHVFKLHGHQLV� NDQ� KHW� QRGLJH�
JHGRFHHUG�ZRUGHQ�RYHU�KHW� OHYHQ�RS�ppQ�ZHUHOG��'H]H� UHODWLYHULQJ�YDQ�GH� HUYDULQJ�YDQ�GH� HLJHQ�
FXOWXXU�GRRU� LQ]LFKW� LQ�RQWZLNNHOLQJHQ�RS�ZHUHOGQLYHDX�HQ�YHUDQWZRRUGHOLMNKHLGVJHYRHO� ]RX�HHQ�
WDDN�YDQ�KHW�YDN�*HVFKLHGHQLV�PRHWHQ�]LMQ� ��� ��

�
Na alle kritiek van de jaren zeventig op de noodzaak van cultuuroverdracht als primair doel van 

geschiedenisonderwijs - waar Toebes zelf zich mee had  bezig gehouden – zocht men in de jaren 

negentig snel weer de weg terug naar ordelijke geschiedenis. 

                                                 
66 Wolfs, 'URJH�.RVW, 23. 
67 Toebes, *HVFKLHGHQLV�9DN�$SDUW, 402. 
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In d it deel wil ik een kort overzicht geven van het opkomende onderzoeksveld  

“ Wereldgeschiedenis” . Omdat het karakter van d it veld  internationaal is, spreek ik vaak van 

“ Global History” . Allereerst word t de herkomst van d e d iscipline besproken. Vervolgens komen 

de toonaangevende stud ies ter sprake – onderverdeeld  in de hoofdmethodes “ vergelijken”  en 

“ verbinden” . Tot slot word t gekeken naar de maatschappelijke relevantie van “ Global History”  

als interd isciplinaire stud ie. 

 

���,QOHLGLQJ�
Patrick O’Brien betoogt dat de recente opkomst van deze stroming niet u it het niets komt en 

eerder gezien moet worden als een restauratie van een universalistisch-historische denkpatroon 

van voor de 19e eeuw.68 Hij laat deze trad itie beginnen bij Herod otos d ie de geschiedenis van alle 

voor hem bekende volkeren bij elkaar wilde voegen. Ook in de niet-westerse historiografieën is 

het mogelijk om dergelijke historici te vinden. Zo is Ibn Khaldoun – een 14e eeuwse geleerde - te 

zien als een wereldhistoricus, op  zoek naar structuur in de opkomst en val van verschillende 

beschavingen.  

Vanuit de West-Europese historiografie bekeken, ontstaan de eerste wereldomvattende verhalen 

van het verleden in de 17e eeuw, wanneer een groot deel van de wereld  ontdekt word t. O’Brien 

plaatst Voltaire aan het hoofd  van de beweging d ie liever de geschiedenis van een uitgestrekte 

wereld , waarin d iverse culturen bestonden, wilde analyseren.69 Dit seculiere verlichtingsdenken 

word t dan vanaf het einde van de 18e eeuw ingehaald  door een nieuwe realiteit, waarin 

Europeanen vrijer, rijker en sterker zijn dan de Aziaten (voor wie de Verd ichtingdenkers veel 

respect hadden). Het wereldbeeld  van Hegel waarbij Europa het eindpunt is van de geschiedenis, 

is vervolgens in vele verschillende richtingen bestud eerd  door mensen als Marx en Weber.70 In 

hun zoektochten naar systematiek in de geschiedenis kwam de Europese geschied enis telkens als 

beste uit de test: Azië kende immers een achterhaalde productiemodus en was niet rationeel. 

Deze analyses worden d oor O’Brien getypeerd  als stugge overlevers van de Verlichting, omdat 

nationale geschiedenis het historisch onderzoek – dat vanaf het einde van de 19e eeuw voor het 

eerst professioneel word t aangepakt – domineren. Na de Eerste Wereldoorlog werd  even weer 

gekeken naar de stand  van zaken op wereldniveau, maar de vergelijkingen d ie Sprengler en 

                                                 
68 P. O’Brien, ‘Historiographical trad itions and modern imperatives for the restoration of Global History’ � in:  
-RXUQDO�RI�*OREDO�+LVWRU\���� (London 2006), 4. 
69 Ibidem, 10. 
70 Ibidem, 12. 
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Toynbee maakten naar de staat van de verschillende beschavingen worden d oor O’Brien gezien 

als onvoldoende wetenschappelijk.71 Na 1945, en sterker na 1960, week men in Westerse landen 

steeds meer af van het nationale verhaal en ontstond  er ruimte voor geschied enis op andere 

niveaus. Ondanks deze inhoudelijke expansie, mede mogelijk gemaakt door de opkomst van de 

sociale wetenschappen, meent O’Brien dat tot de val van de muur de meeste historici (en het 

geschiedenisonderwijs) een gefaseerde overwinning van het Westen als denkkader hebben 

aangehouden en eurocentristisch te werk zijn gegaan.72 Toch ontstond  er een verschuiving. De 

historische vraag hoe het Westen zo machtig was geworden, kon na de dekolonisatie met meer 

d istantie bekeken worden, onder andere door historici in de Islamitische en Aziatische wereld .73 

Naast de dekolonisatie was het vooral de exp losieve groei van een globale economie – 

globalisering – d ie vanaf 1970 meer en meer historici aanzette tot het ondernemen van stud ies 

naar PDFUR�� HQ� PHWD�geschiedenis.74 Populaire werken als &ODVK� RI� &LYLOLVDWLRQV van Samuel 

Huntington en 7KH (QG� RI� +LVWRU\� van Francis Fukuyama hebben historici u itgedaagd  tot 

verd ieping en invulling van deze anders lege sociaal-wetenschappelijke theorieën – d ie maar al te 

graag door politici gebruikt worden.75   

De huid ige stud ie naar de wereldgeschiedenis kan verdeeld  worden in twee groepen: het doen 

van vergelijkingen tussen verschillende samenlevingen enerzijds, en het vertonen van de 

verbondenheid  op verschillende niveaus anderzijd s.  

 

����9HUJHOLMNHQGH�PHWKRGH�
Vergelijkingen kunnen op veel gebieden gedaan worden. Zo vergelijkt Kenneth Pomeranz in zijn 

boek “ The Great Divergence: China, Europe, and  the Making of the Modern World  Economy”  

China en Europa met elkaar op tal van onderwerpen in zijn zoektocht naar het begin van de 

opkomst van het Westen.76 Aan bod  komen de demografische, sociale, economische en sociale 

gegevens. De keuze van onderwerpen is enorm. Het is gebleken dat de geschiedenis zich goed  

leent voor tal van WUDQVQDWLRQDOH of LQWHUFXOWXUHOH vergelijkingen.77 Het bekendste voorbeeld  is 

                                                 
71 Ibidem, 33. Ook Gilbert Allardyce, 7RZDUG�:RUOG�+LVWRU\��$PHULFDQ�+LVWRULDQV�DQG�WKH�&RPLQJ�RI�WKH�:RUOG��
+LVWRU\�&RXUVH, in: Journal of World  History, 25. “ Their works were d ismissed  as imaginative (…) rather then  
inspiring historians, it caused  them to harden against world history”  
72 Ibidem, 15. 
73 Ibidem, 28-30. 
74 Ibidem, 35. 
75 A.G. Frank, ‘On the New World  History’ , in: R. Dunn, 7KH�1HZ�:RUOG�+LVWRU\�(2000)  
http:/ / www.rrojasdatabank.org/ agfrank/ on_world_history.html    
76 K. Pomeranz, 7KH�*UHDW�'LYHUJHQFH��&KLQD��(XURSH��DQG�WKH�0DNLQJ�RI�WKH�0RGHUQ�:RUOG�(FRQRP\, (Princeton,  
2000), 3. 
77 Lieberman, 6WUDQJH�3DUDOOHOV��6RXWKHDVW�$VLD�LQ�*OREDO�&RQWH[W�F������������(Cambridge 2003). Deze auteur 
neemt zich voor de politieke geschiedenis van Indochina te vergelijken met d ie van Rusland  en Frankrijk, 
om vervolgens zekere cyclische patronen te kunnen destilleren uit deze vergelijking. Met name de rol van 
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wellicht de aanname dat Japan in de vroegmoderne tijd  een sociaal-politieke ontwikkeling 

vertoonde d ie erg lijkt op het Europese feodalisme.78 Dergelijke vergelijkingen helpen culturen, 

naties en beschavingen zich aan andere te weerspiegelen en kunnen een zekere historische logica 

helpen waar te nemen. Bovendien kan men door middel van de vergelijkende methode de 

verschillen beter vaststellen en op  waarde schatten. Tot slot faciliteert de vergelijkende methode 

een systematische zoektocht naar essentiële factoren in bepaalde processen zoals staatsvorming 

of economische groei. Het betreft hier natuurlijk geen natuurkundig experiment, maar het 

onderzoeken van gemene delers helpt het historisch onderzoek wel degelijk. 

�
����9HUELQGHQGH�PHWKRGH�
Bij het aantonen van verbind ingen in de menselijke geschiedenis zijn er twee typen analyses te 

onderscheiden. Allereerst is er de stud ie om de verbind ingen in kaart te brengen en deze een 

eigen geschiedenis te geven, zoals William McNeill in 7KH�+XPDQ�:HE heeft gedaan.79 In d it boek 

word t de menselijke geschiedenis verteld  als een continue uitbreid ing en verd ieping van 

mensennetwerken. Over d eze netwerken worden goederen verhandeld , word t (technologische) 

kennis uitgewisseld , word en oorlogen gevoerd  en religies uitgewisseld . Deze analysevorm is 

echter alleen in staat een breed  overzicht van de menselijke carrière te genereren. Ondanks het 

feit dat het geen d iepe verklaringen kan bieden voor bepaalde historische FDVXV��veroorzaakt het 

een gedegen wereld historisch besef. 

Het tweede type wereld historische analyse neemt ook verbind ingen waar maar zoekt ook naar 

een historisch werkbaar verklaringskader in de verhoudingen binnen de verbind ingen. Het boek 

“ The Modern World-System”  van Immanuel Wallerstein is hier een goed  voorbeeld  van. Kort 

gezegd  toont Wallerstein het bestaan van een economische hiërarchie in Europa gebaseerd  op de 

relatie tussen een centrum en een periferie. Het centrum kenmerkt zich d oor hoge lonen, 

gespecialiseerde hoogwaard ige productie, een hoog investeringsniveau, veel kapitaal en een 

regime dat d it allemaal mogelijk maakt door het volk relatief gezien weinig te belasten. De 

periferie echter kenmerkt zich d oor zeer lage lonen, massale en laagwaard ige productie, een laag 

investeringsniveau, een geringe hoeveelheid  kapitaal in omloop  en een zwaar belast volk. De 

dynamiek waarbij deze verhouding gestalte krijgt (wanneer bijvoorbeeld  een Italiaanse stadstaat 

niet meer kern maar periferie is binnen de loop  van een eeuw) vormt een heersend  regime van 

                                                                                                                                                 
de geestelijkheid  ten opzichte van de vorst in tijden van oorlog ten opzichte van tijden van vrede zouden 
een treffende overeenstemming tonen. 
78 Meerdere schoolboeken hebben voor-moderne Aziatische samenlevingen aangeduid  als Feodaal, waarbij 
ze wezen op de aanwezigheid  van een politieke organisatie van leenheren en leenmannen. 
79 McNeill, W.H., en J.R. McNeill, 7KH�+XPDQ�:HE��$�%LUGV�H\H�9LHZ�RI�+XPDQ�+LVWRU\��(New York 2003) 
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arbeidsdeling binnen het zogenaamde “ world -system” .80 Dit heeft voor de analyse van de rest 

van de wereld  een nieuwe these gecreëerd . Aan hand  van een dergelijke systematiek zijn historici 

macro-economische data van buiten Europa gaan bekijken. Als gevolg hiervan is er veel debat 

ontstaan over het wel of niet bestaan van een “ Global Economy”  in de vroegmoderne tijd , en 

zelfs duizenden jaren daarvoor.81 Tevens hebben meerdere onderzoekers hun lokale of regionale 

onderzoeken in deze “ world -system-theory”  geprobeerd  in te passen, wat bij heeft gedragen tot 

een verd ieping, versterking en uitbreid ing van deze theorie.82 

Wereldhistorisch onderzoek naar verbind ingen is echter niet beperkt tot economie. Ook taal, 

cultuur en ideeën zijn onderzocht op hun rol als verbind ingen en schakels in de 

wereldgeschiedenis. Er is veel debat over cruciale u itvind ingen, zoals taal, landbouw en het 

gebruik van bepaalde energiesoorten en hun verspreid ing over de wereld .83 In deze 

stud ierichting gaat het om het aantonen van de onderlinge afhankelijkheid  van menselijke 

samenlevingen om zo de wereld  waarbinnen wereldhistorici vergelijkingen maken een ferme 

context te geven. De gevolgen en implicaties van dergelijke stud ies variëren dan ook tussen 

algemene inzichten in “ de wereld  van toen”  en biologische en sociologische patronen d ie neigen 

naar wetmatigheden.  

�
����,QWHUGLVFLSOLQDLUH�RQGHU]RHNHQ�
Naast vergelijkingen tussen bijvoorbeeld  verschillende staten en onderzoeken naar de 

voortdurende en invloedrijke verbondenheid  tussen mensen zijn er ook onderzoeken d ie op een 

hoger niveau d it alles w illen verklaren.  

“ Global H istory” �stelt historici voor de uitdaging om de hele wereld  op een nog grotere schaal in 

ogenschouw te nemen. Jared  Diamond  stelt – als bioloog – in zijn *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO��7KH�)DWHV�
RI� +XPDQ� 6RFLWLHV de historische vraag waarom de Azteekse staat en cultuur ju ist d oor 

Europeanen te gronde is gericht en niet andersom. Gebaseerd  op wereldhistorisch onderzoek met 

betrekking tot de capaciteit van de mensheid  om te presteren in technologische ontwikkeling, en 

dus machtiger te worden, komt hij tot een geografische verklaring. De horizontale as waar de 

culturen van Eurazië op zijn ontstaan ten opzichte van de verticale as van de Amerikaanse 

culturen, heeft deze mensen beter in staat gesteld  om meer kennis, cultuur en technologie uit te 

wisselen en te ontwikkelen. Vervolgens is binnen Eurazië in Europa een fragmentarischere en 

dus competetievere economie gegroeid  door de vorm van de kustlijn en de vele rivieren. 

                                                 
80 I. Wallerstein, 7KH�0RGHUQ�:RUOG�6\VWHP��&DSLWDOLVW�$JULFXOWXUH�DQG�WKH�2ULJLQV�RI�WKH�(XURSHDQ��
:RUOG�(FRQRP\�LQ�WKH�6L[WHHQWK�&HQWXU\� (New York 1974)��302. 
81 P. Manning, 1DYLJDWLQJ�:RUOG�+LVWRU\, 196. 
82 J. Abu-Lughod , %HIRUH�(XURSHDQ�+HJHPRQ\��7KH�:RUOG�6\VWHP�$�'�������������(Oxford  1989) 
83 Manning P., 1DYLJDWLQJ�:RUOG�+LVWRU\��+LVWRULDQV�FUHDWH�D�*OREDO�3DVW��(New York 2003), 259. 
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Een ander voorbeeld  van de manier waarop “ Global History”  oproept tot interd iscip linaire 

oplossingen is voortgekomen uit de universalistische implicaties van d iverse wereldhistorische 

theorieën. Wanneer men de geschiedenis als geheel bekijkt, komt het unieke van de mensheid  ten 

opzichte van de natuur ter d iscussie te staan. In “ Non-Zero. The Logic of Human Destiny”  van 

Robert Wright word t op basis van onderzoek naar de geschiedenis, biologie, aardrijkskunde en 

natuurkunde gezocht naar algemene – in alle d isciplines geldende – patronen, wetten, systemen 

of spelregels.84 

Het debat over wat nu  op  de lange termijn precies motor van de geschiedenis is kan dan gevoerd  

worden. In het bijzonder de relatie tussen de mens en zijn omgeving met betrekking tot het 

eventuele overmatige gebruik van energie is een historisch thema dat zwaar leunt op  allerhande 

interd isciplinaire stud ies, en – voor een historische stud ie bijzonder – maatschappelijk relevant is. 

�

                                                 
84 R. Wright, 1RQ�=HUR��7KH�/RJLF�RI�+XPDQ�'HVWLQ\��(New York 2000) 
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In d it deel van mijn onderzoek komen drie d ieptestud ies aan bod  d ie ontwikkelingen in 

wereldhistorisch onderzoek spiegelen aan ontwikkelingen in de onderzochte geschiedenis 

lesmethodes. Per d ieptestud ie zal ik vanuit de kwantitatieve resultaten van het 

schoolboekenonderzoek de hoofd lijnen van de onderzochte actor identificeren. Vervolgens zal in 

d it “ hoogtepunten” -verhaal gezocht worden naar patronen (overeenkomsten en verschillen) over 

de dertig onderzochte jaren. Tot slot zullen de gevonden problemen, hiaten en onvolled igheden 

besproken worden aan de hand  van recent “ Global History” -onderzoek. 

Om deze groeiende stroming in de geschiedschrijving recht aan te d oen zu llen de d ieptestud ies 

de aandacht verspreiden over enkele hoofd thema’s binnen geschiedenisonderzoek telkens 

gekoppeld  aan een niet-westerse regio, te weten: 

1. Azische Tijgers: Indonesië, Japan en China vergeleken. 

2. Nomaden in de wereldgeschiedenis. Waar, Waarom en Hoe? 

3. Mens en natuur in Afrika, Amerika en het Midden-Oosten. Een reden voor achterstand? 

�
Omdat deze d ieptestud ies wel een goed  beeld  geven van de niet-westerse geschiedenis in de 

schoolboeken, maar niet een volled ig overzicht van d e metingen kunnen geven is een statistisch 

overzicht bijgevoegd  d ie een overzicht geeft van de algemene resultaten. Deze is te vinden in 

bijlage 1. 
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����$]LDWLVFKH�WLMJHUV"�
�
�����,QOHLGLQJ�HQ�3UREOHHPVWHOOLQJ�
Een van de mogelijkheden van “ Global History”  is het vergelijken van verschillende 

samenlevingen uit verschillende culturele achtergronden. Antoon de Baets concludeert naar 

aanleid ing van zijn bevind ingen over de weergave van China en Japan in de Vlaamse 

schoolboeken dat het beeld  dat in deze landen eeuwenlang niks van belang gebeurd  was tot de 

komst van Westerse d ruk in de 19e eeuw de vooruitgang er met geweld  doorheen drukte.85 

Chinees verzet tegen Westerse invloed  word t dan gezien als een vorm van conservatisme en 

gesteld  als oorzaak voor d e mislukkende moderniseringen. Japan echter bied t geen verzet maar 

ju ist moedwillige aanpassing en succesvolle imitatie. In deze d iep testud ie word t bekeken in 

hoeverre de bestudeerde (Nederlandse) schoolboeken een soortgelijk beeld  van de Aziatische 

Economische Geschiedenis genereren. Is de oppervlakkigheid  gelijk aan de Vlaamse boeken of 

word t er een complexer en gelaagd  verhaal van de Aziatische economie weegegeven, zoals deze 

bijvoorbeeld  in de vergelijkende wereldgeschiedenis naar voren komt. 

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is eerst kwantitatief onderzoek gedaan naar de 

geografische en chronologische ruimte waarover deze geschiedenis in de methodes verspreid  is. 

Aan de hand  van deze gegevens zijn vervolgens een aantal historische verhalen uitgewerkt, te 

weten van China, Japan en Indonesië. Het u itwerken van deze verhalen is in d rie fases gebeurd . 

Allereerst zijn de hoofd lijnen geschetst naar aanleid ing van alle binnen d it thema vallende 

vondsten. De trends en constanten zijn dan gesignaleerd  en gegroepeerd . Tot slot zijn deze trends 

weerspiegeld  aan recente literatuur uit de vergelijkende wereldgeschiedenis. Het debat over de 

Azië als natuurlijke (economische) tegenhanger van het Westen is als interpretatiekader voor het 

schoolboekonderzoek genomen. In d it debat staan de volgende zaken centraal: :DV�YRRU�SROLWLHNH�
HFRQRPLH� EHVWRQG� HU� LQ� $]Ls"� +RH� ZDV� GH]H� RQWVWDDQ"� :DW� LV� GH� URO� YDQ� $]LDWLVFKH� FXOWXUHQ� LQ� GH�
HFRQRPLVFKH� JHVFKLHGHQLV"� +RH� JHwVROHHUG� ZDV� PHQ� LQ� $]Ls� WLMGHQV� GH� RSNRPVW� YDQ� KHW� :HVWHQ� HQ� GH�
NDSLWDOLVWLVFKH� ZHUHOGKDQGHO"� 'HHG� PHQ� PHH�� RI� KLHOG� PHQ� ]LFK� DI]LMGLJ"� :DV� GLW� DFKWHUDI� EHNHNHQ�
YHUVWDQGLJ�RI�HHQ�WHNHQ�YDQ�DFKWHUOLMNKHLG"��
Aan de hand  van de uit het onderzoek gekomen trends en bovenstaande onderzoeksvragen kan 

bekeken worden hoe geglobaliseerd  de Economische Geschiedenis in de schoolboeken is ten 

aanzien van Azië. 

�

                                                 
85 A. de Baets, 'H�)LJXUDQWHQ�YDQ�GH�*HVFKLHGHQLV, 66. 
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�����0HWLQJ��7LMG�HQ�ORFDWLH��HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV"�
Procentueel gezien is gebleken dat het aandeel van Aziatische geschiedenis in d e schoolboeken 

binnen de niet-westerse geschiedenis gemiddeld  25% bedraagt, met noemenswaard ige 

uitzonderingen omhoog naar de 35% en omlaag naar de 7%. Economische Geschiedenis, gemeten 

op de totalen van de Aziatische geschiedenis, bedraagt vervolgens gemiddeld  12%-16% met 

uitschieters naar de 28%. Op absolu te waarden bekeken, valt echter wel op te maken dat vooral 

de methodes “ Geschiedenis in Onderwerpen”  (1975-1979), “ Sprekend  Verleden”  (1980-1994) en 

“ Verleden Tijd?”  (1985-1989)�met nek en schouders boven de andere methodes uitsteken. Deze 

methodes geven de meeste ruimte aan de economische geschiedenis van Azië. Vervolgens is ook 

zichtbaar hoe de afgelopen 10 jaar de Aziatische geschiedenis in absolute cijfers minder aandacht 

heeft mogen ontvangen. Zelfs nog minder dan in de eerste jaren van niet-westerse geschiedenis 

(1975-1979). Wat het verschil in invulling van de gemeten pagina’ s is, zal blijken in het volgende 

hoofdstuk. De mate waarin de economische geschiedenis van Azië per methode behandeld  is 

varieert enorm wanneer bekeken op absolute hoeveelheden. Van de 0,68 pagina van 2QYROWRRLG�
9HUOHGHQ�tot de 16 pagina’s van 9HUOHGHQ�7LMG"�
Om nu de hoofd lijnen van deze economische geschied enis van Azië kwantitatief te benaderen is 

er per methodetijdvak een data-analyse gedaan naar de 10 meest genoemde jaartallen. Deze 

analyse geeft een goede ind icatie van de hoofd lijnen van de economische geschiedenis van Azië, 

met betrekking tot de chronologie. 

������ SS�� � ������ SS�� � ������ SS�� � ������ SS�� � ������ SS�� � ������ SS��
1900 2,6  1920 2,0  1500 3,2  1500 4,6  1600 1,7  1942 0,9 

1500 2,6  1898 1,4  1527 2  1839 4  1873 1,2  1800 0,9 

1945 2,0  1831 1,3  1957 1,5  1600 2,4  1945 1,2  1500 0,8 

1800 2,0  1600 1,0  1870 1,5  600 1,8  1500 1,1  1958 0,7 

1400 1,5  1860 0,9  1900 1,4  1976 1,2  1990 1  1600 0,7 

1700 1,4  1500 0,9  -1200 1,2  1868 1,0  1609 1  750 0,7 

-4000 1,0  1900 0,8  1830 1,1  1958 1  1995 1  1789 0,5 

-3000 1,0  1890 0,7  1950 1  1100 1  1949 1  1830 0,5 

1831 1,0  1854 0,6  1970 1  1639 1  1970 1  1945 0,4 

1840 1,0  1868 0,5  300 1  1850 0,8  1985 0,9  1870 0,4 
)LJXXU����7RS����MDDUWDOOHQ�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�$]Ls�

Kijkend  naar deze lijsten valt allereerst op dat de meeste jaartallen eerste jaren van een eeuw zijn. 

Dit komt omdat de vondsten gedaan zijn bij een ontwikkeling d ie zich afspeelde in - of 

gedurende - een eeuw. Zo heeft 1500 in alle boeken vrij hoge noteringen omdat er veelvuld ig 

sprake was van geschiedenis van de 16e eeuw. Opvallende specifieke jaartallen zijn bijvoorbeeld  

1527, 1945, 1898 en 1942. Vervolgens valt op hoe geconcentreerd  de geschiedenis is in de periode 

van na 1500. Noemenswaard ig zijn de vermeld ingen van Aziatische Economie in de Antieke tijd . 
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Wanneer de gemeten geschiedenis met ingebouwd e intervals van 100 jaar getoond  word t, 

ontstaat een chronologische weergave van de economische geschiedenis van Azië. Voor de 

overzichtelijkheid  worden hier slechts d rie (en niet alle zes) methodecategorieën vertoond , d it 

zijn: 1975-1979, 1985-1989 en 2000-2005. 

 )LJXXU����(FRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�YDQ�$]Ls��FKURQRORJLVFK��SHU�PHWKRGHWLMGYDN��LQWHUYDOV�����MDDU ��� �
 

De gegevens van de toplijsten worden in Figuur 5 bevestigd . Aziatische geschiedenis neemt pas 

na 1500 in volume toe, om nog meer toe te nemen na 1800. Daarbij blijkt dat de nieuwste 

lesmethodes hun aandacht voornamelijk op de 20e eeuw leggen, terwijl de methodes van 1985-

1989 (d ie qua volume in ieder geval het grootst zijn) meer oog hebben voor ontwikkelingen in 

eerdere periodes en zo de Aziatische economische geschiedenis meer d iepte geven. 

                                                 
86 Er zijn gaten te vinden op de x as, bijvoorbeeld  tussen 199 en 300. Dit is omdat daar geen vondsten gedaan  
zijn en het omvormen van de dataset geen duidelijke meerwaarde zou hebben behalve een toegevoegde  
visuele ervaring. 
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De volgende stap om de trends uit de data te filteren is de chronologische data op locatie te 

sorteren. Met betrekking tot Azië is de onderverdeling gemaakt in grotere geografisch-politieke 

eenheden: China, Japan, Ind ia, Indonesië en Indochina. Omdat de geschied enis vol is met 

alternatieve benamingen zijn de gestelde locaties in feite paraplutermen voor meerdere locaties. 

In figuur 7 zijn deze uiteengezet. Tot slot is de frequentie van de locatiedata in figuren 6 en 8 

weergegeven. H ieruit blijkt dat Indonesië, China en Japan de meest besproken regio’ s zijn. Hun 

geschiedenis zal voorts kwalitatief getoetst worden.  

�

�

                                                 
87 Verschillende zogenaamde onderdelen kennen twee of meer spellingswijzen. Deze zijn in de analyse  
meegenomen, maar niet hier weergegeven. Een voorbeeld  is Aceh ten opzichte van Atjeh. 

*URHS� 2QGHUGHOHQ �
	 �
China China, Chinese Rijk, Gele Rivier, 

Taiwan, Mandsjoerije 
Japan Japan(se Rijk) 
Ind ia Ind ia, Mogol, Brits-Ind ie, Ceylon, 

Bangladesh, Pakistan, Mohendjo-
Daro, Indus, Ganges, Sri Lanka, 
Gupta, Maurya 

Indonesië Indonesie, Nederlands-Ind ië, Atjeh, 
Sumatra, Java, Ambon, Molukken, 
Bali, Srivijaya, Majapahit en 
Mataram, Sulawesi 

Indochina Vietnam, Thailand , Laos, Cambodia, 
Burma, Myanmar, Khmer, Siam, 
Singapore 

)LJXXU����$]LDWLVFKH�SDUDSOXWHUPHQ�YRRU�ORFDWLHV� )LJXXU����)UHTXHQWLHYHUGHOLQJ�$]LDWLVFKH�ORFDWLHV 

)LJXXU����3DJLQD·V�SHU�/RFDWLH�RYHU�0HWKRGHWLMGYDNNHQ 
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�����$QDO\VH��7UHQGV�LQ�GH�VFKRROERHNHQ�
Door in de dataset een greep te doen in Azië enerzijds en economische geschiedenis anderzijds is 

het mogelijk de losse vond sten uit te werken tot lopende verhalen. De evolutie van de inhoud  en 

redeneringen van deze verhalen in de schoolboeken is te vinden in Bijlage 2. In d it hoofdstuk 

worden alleen de trends d ie hieruit zijn afgeleid  – gegroepeerd  op land  besproken.  

 

�������7UHQGV�LQ�GH�-DSDQVH�(FRQRPLVFKH�*HVFKLHGHQLV�
���0DUJLQDOH�JHVFKLHGHQLV�HQ�LVRODWLH�
Het blijkt dat er in d e economische 

geschiedenis van Japan nergens een 

verschil is aangegeven tussen de periode 

vóór 1600 en d ie daarna door simpelweg 

aan te vangen met economische activiteit 

na 1600. Zo word t helemaal niet duidelijk 

dat er een eigen Japanse ontwikkeling 

geleid  heeft tot het Isolationisme. Voor de 

periode na 1600 is het isolationisme heilig, 

waardoor het erop  lijkt dat de enige 

economische activiteit tot 1854 de handel met Nederlanders en Chinezen is. Deze zou tevens 

alleen de import van Westerse technologie d ienen. De rol van de Chinezen is nergens uitgelegd . 

Op de meld ing van een lange periode van vrede en de aanwezigheid  van welvaart na, valt er 

heel slecht op te maken hoe pre-industrieel Japan (in isolement) economisch functioneerde. 

 

���$FKWHU�KHW�:HVWHQ�DDQ�PHW�HHQ�FXOWXXU�YDQ�LPLWDWLH�
Een permanent economisch aspect van de militaire expansie vanaf 1854 is de Japanse behoefte 

aan industriële grondstoffen. De redenen voor deze Japanse groei zijn echter steeds veranderd . In 

het eerste tijdvak neemt Japan de modernisering van het Westen regelrecht over. In de tijdvakken 

1980-1984 en 1985-1989 (wanneer er relatief de meeste aandacht is voor Japan) word t duidelijk 

dat een nieuwe groep  van invloedrijke industriëlen de vele concessies d ie aan het Westen gedaan 

waren gebru ikten om de Japanse samenleving politiek, sociaal en economisch grond ig te 

veranderen. Na alleen ruimte te hebben gehad  voor een meld ing van een Imperialistisch Japan in 

1990-1994, word t na 2000 de overname van kennis en technologie van het Westen weer centraal 

gesteld . Zo valt op te maken dat de aandacht voor de interne omwenteling in 19e-eeuws Japan na 

1990 niet meer in het verhaal is opgenomen, waardoor enkel de notie overblijft dat men alles 

overnam van het Westen. Een reden hoe en waarom Japan hiertoe in staat was word t niet 

)LJXXU����6SUHLGLQJ�-DSDQVH�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�RYHU�
GH�PHWKRGHWLMGYDNNHQ�
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gegeven.�Ook de naoorlogse economische prestaties worden in eerste instantie nog verbonden 

aan eigen innovaties, terwijl ze na 1990 aan de hand  van een bedrijfsmatige cultuur in de 

samenleving verklaard  worden. Na 1994 word t dan simpelweg geconcludeerd  d at Japanners erg 

gedreven zijn om goed  te p resteren, erg loyaal zijn en goed  in staat zijn te imiteren. 

 

�������7UHQGV�LQ�GH�&KLQHVH�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�
���&KLQD�LV�HHQ�H[SRUWHFRQRPLH�
6WDDW��Dat er in China ergens tussen 6000 en 

4000 v. Chr. een landbouwsamenleving 

ontstond  word t in alle methodetijdvakken 

wel gemeld . Rond  200 v. Chr. is de Chinese 

Staat hier de eerste politieke entiteit. Was 

deze vóór 1985 nog een gecentraliseerde 

tribuutheffende staat, waar zelfs al het bezit 

gemeenschappelijk was, zo is het na 1985 

een zeer geavanceerde en 

marktgeoriënteerde landbouwsamenleving 

met gespecialiseerde en innovatieve 

nijverheid  en lange afstandshandel in verwerkte (nijverheids-) producten. 

 

+DQGHO� Vanaf 1980 zijn er Chinese innovaties in de boeken te vinden. Onder andere vuurwapens 

en het kompas worden vaak opgesomd. Duidelijk word t verteld  hoe de 8e, 10e en 13e eeuw tijden 

van economische groei waren met onder andere steden- en infrastructuurontwikkeling. Maar 

tussen 1980 en 2005 verschuift het accent met betrekking tot een verklaring hiervan van een grote 

mate van staatsbemoeienis naar een ongedefinieerde “ bloei”  van handel en nijverheid . Toch 

speelt de toegenomen export telkens de hoofdrol en is er geen oog voor interne economische 

ontwikkelingen. Twee takken van export worden steeds genoemd: de zijderoute naar het 

Midden-Oosten enerzijds en de zeehandel met Indonesië anderzijds. Vooral over de zijderoute 

word t veel verteld . Deze zou gefungeerd  hebben als een kennisnetwerk voor de Chinese 

innovaties. De zeehandel met de Molukken zou tussen 1405 en 1431 uitgebreid  zijn met Ind ia en 

Oost-Afrika en vervolgens om onduidelijke redenen gestaakt te worden. Twee exportproducten 

worden steeds vermeld : porselein en zijde. Twee innovaties worden telkens centraal gesteld  in de 

uitbreid ing van de handel in de 14e eeuw: kompas en papiergeld . Bijzonder is de meld ing (in 

1990-1994) van een opzettelijke stop  van de handel in de 15e en 16e eeuw omdat China vold oende 

voedsel voor zichzelf zou  verbouwen. Er is nergens sprake van een regelmatige regionale handel 

)LJXXU�����6SUHLGLQJ�&KLQHVH�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�RYHU�
GH�PHWKRGHWLMGYDNNHQ�
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en de economische resultaten daarvan. Evenmin is er aandacht besteed  aan de manier waarop de 

handel uitgevoerd  is. Tevens ontstaan er geen verklaringen om u it te leggen waarom China zo 

veel kon exporteren. 

 

���&KLQD�YRRU�(XURSD"�
Het aanvankelijke beeld  van China na 1500 is van een rijk, maar geïsoleerd  land  dat pas in 1840 

gedwongen word t de havens te openen. Dit beeld  word t tussen 1980 en 1990 aanzienlijk 

genuanceerd  d oor ook een Chinees perspectief in het verhaal te betrekken. Zo blijkt er tussen 

1700 en 1800 een Malthusiaanse spanning te zijn geweest door hoge productie enerzijds en grote 

bevolkingsgroei anderzijd s en worden de oorzaken en gevolgen van de opiumoorlogen 

nauwkeuriger toegelicht. Na 1990 echter worden de nod ige details vervangen door een algemeen 

beeld  waarin China voor lange tijd  een feodale samenleving is zonder d e mogelijkheid  

eigenhandig – zonder Westerse ideeën – te ontwikkelen. 

 

���9DQ�DJUDULVFKH�UHYROXWLH�WRW�PDVVDPRRUG��
De relatief korte geschiedenis van het communistische China kent een ontwikkeling waarin de 

grote hervormingen van Mao steeds duidelijker geduid  zijn. Waren het in 1975 nog agrarische 

revoluties, in 2005 waren het rampen waar miljoenen bij omkwamen. Daarbij zijn de 

hervormingen van Deng gedurende de gehele ond erzoeksperiode steeds gezien als stappen 

richting kapitalisme. In de jaren 1985-1989 werden de economische ontwikkelingen onder Deng 

vrij gedetailleerd  besproken en na 1990 word t duidelijk gezegd  dat China indrukwekkend  snel 

groeit. Na 2000 bleek dat het zich aan had  gesloten bij de rest van economisch ontwikkeld  Azië, 

maar nog ruimschoots acher liep op het Westen. 

 

�������7UHQGV�LQ�GH�,QGRQHVLVFKH�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�
���%XLWHQODQGHUV�NRPHQ�HQ�JDDQ�
De economische geschiedenis van 

Indonesië tot 1600 kenmerkt zich 

aanvankelijk door een knipperlicht van 

passieve handelsrelaties met de Ind iase, 

Arabische en Chinese wereld . In de 

boeken tot 1985 komen deze slechts ter 

sprake als decor voor staatsvorming in 

Indonesië. H ierna verschuift de aandacht 

)LJXXU�����6SUHLGLQJ�,QGRQHVLVFKH�HFRQRPLVFKH�JHVFKLHGHQLV�
RYHU�GH�PHWKRGHWLMGYDNNHQ�
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naar de aanwezigheid  van onderlinge handel, verspreid  over honderden kleine rijken. Helaas 

word t dan na 1990 vermeld  dat landbouw het voornaamste bestaansmiddel was en dat vorsten 

de handel slechts steunden om elkaar in aanzien af te troeven. Vanaf 1995 word t echter toegelicht 

hoe de 3D[�,VODPLFD bij heeft kunnen dragen aan actieve handelsexpansie - van de Indonesiërs zelf 

– richting onder andere de Filipp ijnen. 

 

���1HGHUODQGVH�XLWEXLWLQJ�PHW�SRVLWLHYH�HIIHFWHQ�
De Economische geschiedenis van Ind onesië in de periode 1600-1945 is gedomineerd  door de 

relatie tussen Indonesische vorsten en de VOC/ Nederland . Deze relatie d raait om wederzijd s 

voordeel: militaire hulp in ruil voor verplichte leveringen. Wel was deze soms d oor middel van 

geweld  afgedwongen. De dwangarbeid  onder het cultuurstelsel (1830-1870) word t in alle 

methodetijdvakken uitvoerig besproken. Accentverschillen zijn de meld ingen tussen 1985 en 

1994 van positieve ontwikkelingen voor de boeren na afschaffing van d it stelsel. Deze zouden 

voorts vrij kunnen ondernemen en door het cultuurstelsel al een klantenkring hebben 

opgebouwd. Na 2000 word t enkel nog gewezen op  de uitbuitingsrelatie d ie Nederland  met 

Indonesië had  tussen 1800 en 1900: Indonesië fungeerde zowel als afzetmarkt als een leverancier 

van grond stoffen en men laat de positieve effecten achterwege. 

 

���(LJHQ�HFRQRPLVFKH�RS�GH�DFKWHUJURQG�
In dezelfde periode word t hier en daar nog wel gewezen op het bestaan van niet-Nederlandse 

factoren in de economie. Tussen 1900 en 1930 is er, volgens methodes uit 1980-1984, sprake van 

toenemende productie. Wat eveneens uit het niks lijkt te komen is het gevaar van de Chineze 

concurrenten waartegen Javaanse handelaren zich verenigen in 1912. Deze word t in alle 

methodes genoemd, maar nergens word t de (d reigende) aanwezigheid  van de Chinezen 

geconcretiseerd . 

 

���1LHW�]R�RQDIKDQNHOLMN�,QGRQHVLs��
De economische geschiedenis vanaf de onafhankelijkheid  is aanzienlijk veranderd  van inhoud  in 

de afgelopen 30 jaar. Na voornamelijk oog te hebben voor het vertrek van Nederlandse bedrijven 

en de economische chaos hieraan te wijten, ontstaat er vanaf 1995 oog voor allerhande 

demografische, sociale en politieke zaken d ie de economische groei belemmerden. Men legt dan 

uit hoe deze door de staatsgreep en economische maatregelen van Soeharto deels zijn 

overwonnen. Na 2000 is het verhaal echter deels terug bij af met de meld ing van de schadelijke 

terugtrekking van Nederlandse bedrijven en de eenvoudige verklaring dat Soeharto alleen iets 

bereikt door middel van oliegelden. 
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�������&RQFOXVLH�
Naar aanleid ing van de bovenstaande trends valt het volgende te concluderen: 

1. 9HUVLPSHOLQJ�HQ�2QYROOHGLJKHLG��Het is d uidelijk dat vooral na 1995 er minder ruimte is voor 

grond ige analyses van de economische geschiedenis van Azië, waardoor algemeenheid  de 

boventoon voert. In veel van de gevallen leid t d it tot een versimpeling van de zaken en een 

terugkeer naar denkbeelden van vóór 1980. Zo word t anno 2005, net als dertig jaar daarvoor, 

het falen van de naoorlogse Indonesische economie toegeschreven aan de terugtrekking van 

de Nederlandse kennis en technologie, terwijl tussen 1980 en 1995 meer interne oorzaken 

verteld  worden, zoals analfabetisme en overbevolking. Ook China tussen 1500 en 1900 is in 

de periode 2000-2005 alleen nog maar een ingesloten en feodaal systeem, terwijl tot 1990 nog 

in de boeken stond  hoe er d iverse moderniseringspogingen gedaan zijn en hoe groot de 

bevolkingsgroei was, ond er andere door invoer van Amerikaanse gewassen. Dergelijke 

versimpeling heeft vooral gevolgen voor het niet-westerse perspectief en ond ermijnt een 

complex wereldhistorisch besef.  

In d it verband  is het wel positief dat het oude China meer gezien word t als een productieve 

markt-samenleving, maar is het negatief dat er met betrekking tot de periodes van 

economische groei en innovaties geen pogingen gedaan zijn om de interne dynamiek uit een 

te zetten. Het is sterk dat deze alleen voort zouden zijn gekomen uit de porseleinexport. 

Tevens is het positief dat er meer aandacht is gekomen voor de rol van de Islam in de 

uitbreid ing van handel met Indonesië vanaf 1200, maar is het jammer dat de meest recente 

geschiedenisboeken deze handel toch typeren als een strijd  om aanzien tussen vorsten, in 

plaats van een bezigheid  van gewone handelaren en dus een werkelijke inkomstenbron en 

onderdeel van de economie. 

2. 9HUZHVWHUOLMNLQJ��Op enkele inzichten d ie in de jaren tachtig in de boeken beland  zijn na, is er 

geen spoor te bekennen van het economische leven in de geïsoleerde Chinese en Japanse 

samenlevingen van vóór 1840. Van China word t dan gezegd  dat het rijk en machtig was, 

maar – in de meest recente werken – trad itioneel en niet in staat te moderniseren zonder 

Westerse ideeën. Over Japan zegt men dat er vrede heerste en kooplieden steeds meer in 

aanzien kwamen te staan, maar deze blijken – in de meest recente werken - afhankelijk te zijn 

geweest van Westerse kennis en technologie d ie uitsluitend  via de Nederlanders het land  in 

was gekomen. Na de opening van de landen vervolgens, zijn het vooral Westerlingen d ie de 

economie op gang brengen, en zijn het de Aziaten d ie overgaan tot imitatie. Dit 

verklaringskader is na 1990 sterker geworden. 

 

�
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�����9HUJHOLMNHQGH�ZHUHOGJHVFKLHGHQLV��$]Ls�HQ�KHW�:HVWHQ�
Uit de vorige hoofdstukken is gebleken dat er meerd ere vraagstukken spelen in de interpretatie 

van de Aziatische Economische geschiedenis. In d it hoofdstuk probeer ik hieruit de belangrijkste 

te nemen en te toetsen aan wereldhistorische onderzoeken. Deze zijn: 

��� :DQQHHU�HQ�ZDDURP�NZDP�&KLQD�DFKWHU�(XURSD�DDQ�WH�ORSHQ"�
2. :DV�GH�-DSDQVH�PRGHUQLVDWLH�LPLWDWLH�RI�LQQRYDWLH" 

3. ,V�GH�RQGHURQWZLNNHOLQJ�YDQ�,QGRQHVLs�GH�VFKXOG�YDQ�1HGHUODQG"  

�
�������:DQQHHU�HQ�ZDDURP�NZDP�&KLQD�DFKWHU�(XURSD�DDQ�WH�ORSHQ"��
Deze vraag word t vaak in onderzoeken naar de opkomst van het Westen in de 19e eeuw gesteld . 

Het impliceert allereerst d at een vergelijking tussen beide gebieden mogelijk is. Als we immers 

willen begrijpen waarom Europa zo rijk en machtig is geworden, moeten we ook snappen 

waarom de rest van de wereld  het niet deed  om zo precies te identificeren wat in Europa de 

sleutel tot succes was. Dat China binnen deze restcategorie een geschikte kand idaat is, is de 

tweede implicatie. Terwijl Adam Smith in de 18e eeuw nog vol lof was over de zeer ontwikkelde 

Chinese samenleving, was Marx in de 19e eeuw doord rongen van zijn achterlijkheid : 

,Q�������$GDP�6PLWK�WHVWLILHG�WKDW�RQ�DOO�DFFRXQWV�&KLQD�DQG�,QGLD�ZHUH�DKHDG�RI�(XURSH�HYHQ�LQ�
WHFKQRORJ\�� �«��0DU[·V�FRQWHQWLRQ� WKDW�´LQ�EURDG�RXWOLQH��$VLDWLF��DQFLHQW�� IHXGDO��DQG�PRGHUQ�
ERXUJHRLV�PRGHV� RI� SURGXFWLRQ�PD\� EH� GHVLJQDWHG� DV� HSRFKV�PDUNLQJ� SURJUHVV� LQ� WKH� HFRQRPLF�
GHYHORSPHQW�RI�VRFLHW\µ� ��� ��

Deze “ Aziatische productie-modus”  is gebaseerd  op een aantal typische eigenschappen: De 

samenleving is geïsoleerd . Er is een handelsbelemmerende alleenheerser d ie hoge belastingen 

heft. Er zijn geen kapitalistische institu ten of een commercie bevorderende infrastructuur. De 

markt word t gedomineerd  door de marginale handel in luxe goederen, waardoor de handel traag 

en van weinig invloed  is op  de samenleving.89 Dit beeld  van de Aziatische economie word t op elk 

punt bestreden. 

In tegenstelling tot de vermeende economische isolatie van Aziatische samenlevingen toont 

Andre Gunder Frank het bestaan van een verfijnd  en eeuwenoud  handelsnetwerk aan, waar 

China het economische middelpunt van was.90 Dit netwerk was al in de 3e millennium v. Chr. 

ontstaan, maakte een aantal cycli van verval en uitbreid ing mee, maar was rond  1400 een hecht 

en systematisch functionerende economie geworden.91 Meerdere land- en zeeroutes lopen tussen 

                                                 
88 A.G. Frank, 5H25,(17��7KH�*OREDO�(FRQRP\�LQ�WKH�$VLDQ�$JH�(Berkeley 1998)��323. 
89 J. Hobson, 7KH�(DVWHUQ�2ULJLQV�RI�:HVWHUQ�&LYLOLVDWLRQ��(Cambridge 2004), 31-32.��
90 Frank, 5H25,(17, 64-95. 
91 A.G. Frank en B. Gills, 7KH�)LYH�7KRXVDQG�<HDU�:RUOG�6\VWHP�,Q�7KHRU\�$QG�3UD[LV (1995)  
http:/ / www.rrojasdatabank.org/ agfrank/ theory_praxis.html  
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Ind ia en Oost-Afrika in wat hij de “ Afro-West Asian Region”  noemt. Handelaren in d ienst van 

verschillende rijken en onafhankelijke handelshuizen uit verschillende steden namen allen (door 

middel van zilver als betaalmiddel) deel aan een handel in veel consumptiegoederen (zoals 

textiel en voedselwaren) en grondstoffen (koper, hout) d ie de regio economisch integreerde. 

Vervolgens brengt hij een “ Ind ian Ocean Region”  in kaart als een bruisend  handelsgebied  

rondom Ind ia met veel havensteden, routes naar Oost en West en d iverse handelsgoederen. De 

“ Asian Region” � (van Ind ia tot aan Japan en Ind onesië) blijkt nog complexer, beschikt over nog 

meer handelsroutes (over zee en over land) en meer producten. Deze regio’ s blijken vervolgens 

ten opzichte van elkaar handelstekorten te hebben gehad , terwijl China een handelsoverschot 

had  doordat het een zo complexe economie had  dat al het zilver erin op  kon nemen.92 

Belangrijker nog ten opzichte van de vermeende isolatie is wellicht de constatering dat d it 

handelsnetwerk voor een vergaande arbeidsdeling gezorgd  heeft. Ook word t er gesproken van 

veel migratie naar nieuwe opkomende handelssteden, zoals naar Malakka na 1400, waardoor er 

weinig sprake meer kan zijn van geïsoleerde samenlevingen.93  

Dat de Aziatische economie altijd  last zou hebben gehad  van despotische heersers d ie de markt 

geen ruimte boden lijkt voornamelijk gebaseerd  op het idee van het Chinese tribuutsysteem en 

een onvrije Oosten. Ook de naburige landen zouden kleinere China’ s zijn d ie de opgehaalde 

belastingen deels ook afdroegen aan China als tribuut. Frank beargumenteert dat d it 

tribuutnetwerk eerder gezien moet worden als een zone van gelijke valuta. Bovendien zou de 

politieke betekenis van de tribuutmissies gering zijn. Het zouden eerder dekmantels voor 

reguliere handelscontacten zijn.94 In het geval van China is verder gebleken dat het gebruik van 

papiergeld  vanaf het begin van de 10e eeuw boeren ju ist heeft gestimuleerd  om voor de markt – 

en niet voor de keizer - te p roduceren. Belastingen in China zijn ook nooit zo hoog geweest als in 

Europa en handelaren hadden juist meer vrijheid  dan boeren.95 

Vervolgens is beweerd  dat in Azië handelaren niet geneigd  waren kapitalistisch te handelen, 

door het gebrek aan dergelijke institu ten. Hiermee word t bed oeld  dat er geen wisselbanken, 

handelscompagnieën, aand eelhouders en marktopzichters waren om handel – onafhankelijk van 

de overheid  - te bevorderen.96 In de voornoemde 10e eeuw heeft China en de door China 

beïnvloedde omgeving - u itbreid ing, ontwikkeling en institu tionalisering van een markteconomie 

                                                 
92 Ibidem, 111. Frank noemt China dan ook de goot waar al het zilver van de wereld  heen stroomde. 
93 Ibidem, 99.�
94 Ibidem, 114-115. 
95 Hobson, (DVWHUQ�2ULJLQV, 54-56. Hobson verwijst naar onderzoek van McNeill, Wolf en Bin Wong. 
96 J.M. Roberts, 7KH�7ULXPSK�RI�WKH�:HVW��7KH�RULJLQ��ULVH�DQG�OHJDF\�RI�:HVWHUQ�&LYLOLVDWLRQ, (London 1985), 220- 
221. Het punt dat gemaakt word t is dat voornamelijk buitenlanders handel eeuwenlang handel in China  
kwamen drijven. Dit werd getolereerd door de overheid . Zo was er geen ruimte voor ondernemerschap. 
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ju ist gestimuleerd .97 Handelaren ondernamen verre exped ities naar nieuwe markten en zetten zo 

nieuwe binnenlandse� handelsbetrekkingen op. In dezelfde periode is er een grote Noord-Zuid  

kanaal gebouwd. In de Chinese geschiedenis ziet men ook in de 16e eeuw een soortgelijke 

commerciële revolutie. Hobson voegt hier het bestaan van handelshuizen met d iverse 

nederzettingen aan toe. Deze zouden zelfstand ig een commerciële markteconomie levendig 

hebben gehouden, zonder noemenswaard ige politieke tegenstand  of bemoeienis van de Chinese 

keizer. De rol van d iaspora’s van verschillende etnische groepen is hierin zeer belangrijk. Vanaf 

1200 tot in de 18e eeuw hebben deze een Aziatische handelseconomie in stand  gehouden.98 

Vervolgens w ijst hij ook op het bestaan van grote handelstransporten waarin bulkgoederen op  

regelmatige basis over middellange en lange afstanden verscheept werden d oor onder andere 

Javaanse handelaren.99 

Aan een gebrek aan handel heeft het dus niet gelegen, lijkt men te zeggen. Wat dan vervolgens 

ZHO de reden is dat China achter kwam te lopen op Europa en wanneer dan precies zijn vragen 

waar verschillende antwoorden op gegeven zijn. Deepak Lal wijst het gebrek aan intensieve 

economische groei in China - ondanks de vele technologische doorbraken – toe aan een 

ideologische cu ltuur waarin ind ividuen met “ topinkomens”  als immoreel gezien werden door de 

overheid  en op d ie manier gedwongen werden anders te ondernemen, op de Westerlijke w ijze.100 

De markt expandeerde dus wel, maar er zou geen sprake zijn van vrij ondernemen. Deze 

ideologie is in de 14e eeuw vooral sterk geworden door het opkomende neo-confucianisme. Op  

ten duur heeft d it de ontwikkeling van wetenschap en techniek tot stilstand  gebracht. China was 

dus wel hoog ontwikkeld , maar kwam vast te zitten in een FRQVHUYDWLHYH�cultuur.101 De markt bleef 

dynamisch, maar van een revolutionaire industrie kon geen sprake zijn, totdat Westerse 

handelsbelangen - met de nieuwste, modernste en d odelijkste legers met Ind ustriële wapens - 

zich met deze markt gingen bemoeien en China zich genoodzaakt zag te moderniseren.102 Te 

midden van hervormingspogingen om mee te d oen als moderne grootmacht vanaf de 2e helft van 

de 19e eeuw, bevond  China zich in een zee van burgeropstanden en oorlogen en demografisch 

                                                 
97 V. Hansen, 7KH�2SHQ�(PSLUH��$�+LVWRU\�RI�&KLQD�WR�������(London 2000), 270-271 over de Song-dynastie, 10e  
eeuw en 405-407 over de Ming-dynastie, 16e eeuw. 
98 Hobson, (DVWHUQ�2ULJLQV��79-86. 
99 Ibidem, 87. 500 tot 1000 ton aan rijst, zout, vis en zelfs kled ing en metal werden vervoerd  in Zuid-Oost  
Azie. 
100 Lal, D., 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV��7KH�LPSDFW�RI�)DFWRU�(QGRZPHQWV��&XOWXUH��DQG�3ROLWLFV�RQ�/RQJ�5XQ��
(FRQRPLF�3HUIRUPDQFH��(Cambridge 2001)��43. 
101 Ibidem, 44. Lal verwijst naar de term +LJK�(TXLOLELUXP�7UDS van Mark Elvin 
102 Ibidem, 128. en C.A. Bayly, 7KH�%LUWK�RI�WKH�0RGHUQ�:RUOG������������267. Over de Brits-Chinese oorlogen  
en de rol van wapentuig daarbij. 
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bekeken desastreuze industrialisatieprojecten in de 20e eeuw. Uiteindelijk kwam toch de gezochte 

(intensieve) economische groei doorzetten.103  

Zo is u it recent wereldhistorisch literatuur gebleken d at er een ontwikkelde economie bestond  in 

Azië, waar China een belangrijk aandeel in had . Deze liep rond  1500 zeker niet achter op Europa 

met betrekking tot het niveau van economische organisatie. Door bovengenoemd onderzoek is de 

vraag ":DQQHHU�NZDP�&KLQD�DFKWHU�(XURSD�DDQ�WH�ORSHQ"��niet meer gemakkelijk op te lossen, terwijl 

wel getoond  is welke haken en ogen er aan steken. Tevens is gebleken hoe de technologische en 

wetenschappelijke groeispurten van de Chineze mid deleeuwen u iteindelijk tot stagnatie leidden 

toen China ingehaald  werd  en Europese legers zich vanaf 1850 meester maakten van Chineze 

handelhavens. Om de redenen van de Westerse overwinningen te snappen, hoeft men enkel de 

Britse uitgaven aan oorlog te vergelijken met de Chineze.104  

De oorzaak voor de achterstand  van China kan dus niet gezocht worden in een vorm van 

economische achterlijkheid , afzijd igheid  van handel of inherente onderontwikkeldheid . Twee 

redenen – een cultuur-economische en een geografische - lijken overeind  te blijven in de 

vergelijking. Deepak Lal, wijzend  op het belang van psychologie, kosmologie en mentaliteit voor 

de geschiedenis, betoogt dat de Chinese samenleving wel degelijk een aparte Chinese “ ziel”  heeft 

als het gaat om economisch handelen.105 Dat het Westen op basis van vrij en ind ivid ueel 

ondernemen succesvol, rijk en machtig is geworden, heeft het Oosten voor blok gezet. De 

afgelopen 25 jaar, betoogt hij, tonen aan dat intensieve economische groei ook mogelijk is PHW de 

typisch Chinese cultuur – zonder Westerse ind ividualisme.  

In “ The Great Divergence” �van Pomeranz vinden we eerder de verklaring in een geografische 

toevalstreffer van Europa.106 Hij stelt dat China en Europa beide dezelfde struikelblok hadden 

voor industrialisatie: land . Europa, specifieker gesteld  Engeland , doorbrak de landbarrière door 

zijn graanschuur naar Amerika te verplaatsen. China was niet in staat geweest d it te doen. Frank, 

tot slot, gaat een stapje verder en meent dat China altijd  het centrum van de wereldeconomie is 

geweest en dat zal blijven.107 De Westerse economie zou slechts tijdelijk – en ten koste van de 

Aziatische welvaart – gedomineerd  hebben. In de opkomst van de Aziatische tijgers, en China en 

Ind ia, is volgens hem zichtbaar hoe het Westen nu op zijn retour is. 

 

 

 

                                                 
103 Ibidem, 130-136. 
104 Hobson, 2ULJLQV, 246-247. 
105 Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV��178. 
106 Pomeranz, *UHDW�'LYHUJHQFH��264. 
107 Frank, 5H25,(17, 334. �
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�������:DV�GH�-DSDQVH�PRGHUQLVDWLH�LPLWDWLH�RI�LQQRYDWLH"�
Bij de vorige vraag stond  een zeer lange historische ontwikkeling evenals een groot historisch 

vraagstuk over economische groei centraal. China bleek een lange economische geschiedenis te 

kennen, maar toch niet in staat te zijn te industrialiseren. Lange tijd  is de bovengenoemde 

“ Aziatische productie-mod us”  gebruikt om de achterstand  van heel Azië te verklaren. Japan 

heeft d it telkens bemoeilijkt door als enig land  buiten Europa ook snel en vrijwel gelijktijd ig te 

industrialiseren, moderniseren en zelfs gebied  te veroveren.108 Hier staat de vraag centraal hoe 

we de rol van het Westen moeten duiden in de Japanse modernisatie. Enerzijd s kan men stellen 

dat Japan de nod ige techniek en wetenschap snel en efficiënt heeft overgenomen wanneer het 

nod ig was. Anderzijds kan men zich afvragen waarom d it zo soepel verlopen zou zijn? Met 

andere woorden gaat het om een kip  en ei vraag, alleen is het aan de historici om nadruk te 

leggen op een van de twee. 

In een eurocentrisch-historisch kader is de opkomst van Japan als volgt verklaard .109 Tot 1853 - 

wanneer de Amerikaanse commandant Perry de Japanse economie “ opent” �� was Japan een voor 

de buitenwereld  afgesloten en feodaal land , lijkend  op het middeleeuwse Europa. De 

industrialisatie begon pas na de Meiji-Restoratie van 1868, werd  onder Westerse d ruk in gang 

gezet en was slechts mogelijk door Westerse investeringen. Dat de Japanse samenleving zich snel 

heeft aangepast kon slechts mogelijk door de positie d ie het als laatkomer had . 

Ondertussen is echter bewezen dat gedurende de zogeheten Tokugawa-periode (1603-1868) 

Japan meer op het contemporaine Frankrijk leek dan op een achtergelegen eiland .110 Zo nam de 

agrarische productiviteit behoorlijk sterk toe door een serie autonome innovaties.111 De 

staatsinrichting werd  UDWLRQHOHU en gecentraliseerder, vooral met het oog op d e (commerciële) 

infrastructuur. Ook de steden, d ie in beginsel samurai-fortificaties waren, kregen een centralere 

marktfunctie, omdat de boeren commerciëler gingen produceren. Het belangrijkste product van 

deze periode is misschien wel de zogeheten proto-industrialisatie op  het gebied  van onder 

andere textiel, papier en metaal. Ook de vaak opgebrachte isolatie van de internationale handel 

moet anders bekeken worden, meent Gunder Frank, daar er voldoende bewijs is voor een 

continue en grootschalige handel met China, Burma, Siam, Korea en het onafhankelijke 

handelshuis Ryukyu.112  

Naast de ontwikkelde economie d ie Japan dus had  om verder te kunnen industrialiseren is de 

Japanse politieke reactie op de Westerse pressie een essentieel onderdeel van de industrialisatie. 

                                                 
108 Bayly, %LUWK�RI�0RGHUQ�:RUOG, 179. 
109 Hobson, 2ULJLQV��88. 
110 Ibidem, 90-91. en Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV��142-144. 
111 Ibidem, 143. Ook de import van Amerikaanse gewassen heeft de productiviteit toe laten nemen 
112 Gunder Frank, 5H25,(17, 106-107. 
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Lal betoogt dat de Japanse leiders door een overheersend  militarisme, ingebakken in de Japanse 

cultuur, sneller dan bijvoorbeeld  de leiders van China, geneigd  waren de Westerse inval als een 

mogelijkheid  te zien zich met de modernere technologie, wapenkunde en wetenschap te 

versterken.113 Dit ingewikkelde argument gaat u it van een zeker opportunisme in de Japanse 

cultuur ten bate van de nationale veiligheid . Een and er opmerkelijk onderdeel van de politieke 

reactie is de manier waarop de Meiji-regering na 1868 als een nieuwe oligarchie te werk ging. 

Fond sen voor modernisering van het leger bijvoorbeeld  werden gehaald  uit een grootschalige 

wijziging van het belastingstelsel, waarbij de oude Samurai het meeste moesten kwijtraken.114 Op 

vrij roekeloze wijze werd  een groot gedeelte van de samenleving omgeploegd  d oor een nieuwe 

klasse van  grootindustriëlen, met een keizer als nationaal-unificerend  symbool.115 

Zo kan de nadruk op zowel imitatie als innovatie gelegd  worden, maar is het duidelijk dat de 

voorgenoemde eurocentristische visie op een klakkeloze Japanse overname van de Westerse 

industrialisatie lastig vol te houden is. Vooral de ontwikkeling d ie Japan in de Tokugawa-periode 

heeft meegemaakt lijkt erop te wijzen dat de interne economie al zeer ontwikkeld  was. De post-

1868 omslag kan niet zomaar gezien worden als een Westerse onderneming. Ondanks het feit dat 

Japan vanaf d it jaar op veel gebieden Europese staten ging simuleren, kan men – gezien de 

gepresenteerde feiten – het Japanse ingred iënt – politiek, economisch en cultureel – zeker niet 

negeren. 

 

������� ,V�GH�RQGHURQWZLNNHOLQJ�YDQ�,QGRQHVLs�GH�VFKXOG�YDQ�1HGHUODQG"  

De Nederlandse aanwezigheid  in Indonesië begon rond  1600 met de komst van de VOC, maar 

pas na 1815 is er sprake van het verkrijgen van bestuurlijke invloed  op het gebied  zelf, in plaats 

van afspraken voor exp loitatie met de lokale vorsten. De vraag is nu  in hoeverre men de d irectere 

economische bemoeienis van Nederland  in Nederlands-Ind ië moet waarderen ten opzichte van 

de huid ige armoede van Indonesië. Wanneer we kijken naar de Ind onesische economische 

geschiedenis van voor 1600 word t er in grote mate gesproken van een omvangrijke interne en 

externe handel. Is het nu mogelijk te bepalen of Nederland  Indonesië heeft helpen moderniseren 

of heeft u itgebuit en onderontwikkeling veroorzaakt? 

Wesseling meent in “ Europa’s Koloniale Eeuw”  dat het hier gaat om een lastige vraag d ie 

betrekking heeft op  de invloed  van alle Europese overzeese rijken en de latere “ nieuwe 

landen” .116 De bronnen zijn steeds schaars en de theorievorming van onderontwikkeld heid  is 

                                                 
113 Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV��145. 
114 Bayly, %LUWK�RI�0RGHUQ�:RUOG, 269. 
115 Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV, 146. 
116 H.L. Wesseling, (XURSD·V�.RORQLDOH�(HXZ��'H�NRORQLDOH�ULMNHQ�LQ�GH�QHJHQWLHQGH�HHXZ�����������, (Amsterdam  
2003), 368-369. 
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lastig. Zo objectief mogelijk bekeken, zou men kunnen stellen dat de exploitatie positief bij heeft 

gedragen aan de ontwikkeling en modernisering van de koloniën, beredeneert Wesseling. Hij 

wijst daarbij op het koloniale ontwikkelingsbeleid , dat onder andere de levensverwachting 

verhoogd  heeft. Maar al snel worden de hieruit voortgekomen problemen relevanter. De 

oriëntatie op de koloniale exportgewassen en de daaruit volgende economische afhankelijkheid  

van het buitenland , de massale urbanisatie en de armoede zijn duidelijke voorbeelden.  

Wesseling toont aan dat deze negatieve ontwikkelingen wel degelijk te maken hebben met de 

koloniale overheersing.117 Zo hebben sterke politiek-economische institu ten, tijd ens en na de 

koloniale situatie, er voor gezorgd  dat de koloniale economieën – zonder politieke bescherming – 

gedomineerd  werden door Westerse belangen. Tegelijk is hij terughoudend  en wijst hij op de 

emotionele redenen d ie er voor kunnen zorgen dat de militaire gruwelijkheden te snel gezien 

worden als een vorm van economische onderdrukking. 

Zelf kunnen we de economische gevolgen van de kolonisatie als volgt opsommen: modernisatie 

van infrastructuur, verhoogd  levensstandaard  en vergaande integratie met de Nederlandse en de 

wereldeconomie. Maar belangrijker nog is de industrialisatie van Ind onesië en het daarmee 

groeiende belang van de d elfstoffen. Zo was de Indonesische prod uctie tot 1945 op grote schaal 

nog gevormd door de wereldwijde vraag naar koloniale producten. We kunnen hier van weinig 

anders spreken dan globalisatie als boosdoener. Deze is zeker gevoed  door de Nederlandse 

aanwezigheid , maar veel meer bepaald  door de wereldeconomie. 

Toch lijkt d it op een onvolled ige analyse. A.G. Hopkins heeft een interessant onderzoek gedaan 

naar de invloed  van het Nederlandse koloniale bewind  op Java enerzijds, en het veel kleinere Bali 

anderzijds en de rol van globalisatie hierin.118 In eerste instantie heeft het Nederlandse beleid  pas 

vanaf de jaren 1820 grote invloed  op Java. Aanvankelijk dwong de staat – via de lokale heersers -  

gewassen als koffie en rubber te verbouwen en vanaf 1870 kwamen ondernemers massaal om 

niet alleen deze lijn d oor te zetten maar ook om bijvoorbeeld  in suikerfabrieken te investeren. 

Deze fase noemt Hopkins de PRGHUQH� JOREDOLVHULQJ� ���
 �Deze fase heeft in het bijzonder Java en 

Sumatra zo veranderd  dat ze een wereldeconomie op basis van de Europese consumptiepatronen 

d ienden. Om deze reden is er geïnvesteerd  in de infrastructuur wat in de eerste helft van de 20e 

eeuw leidde tot een verbred ing van de markt, met meer producten en meer kopers (bijvoorbeeld  

Chinezen en Japanners). Bali, echter, toont de andere kant van koloniaal gezag. Hier heeft het 

Nederlandse bewind  weinig gedaan. Tegen de tijd  dat Bali toch in aanraking kwam met 

                                                 
117 Ibidem, 373. 
118 A.G. Hopkins, ‘Globalisation with and  without Empires: From Bali to Labrador’ , in: *OREDOLVDWLRQ�LQ�:RUOG��
+LVWRU\, 228-230. 
119 Ibidem, 240. 
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globalisatie, had  het te maken met een compleet veranderde wereld markt. In deze fase van wat 

Hopkins SRVWNRORQLDOH JOREDOLVHULQJ noemt maakte Bali de sprong naar internationaal toerisme, en 

werd  het een van de rijkste gebieden van Ind onesië. 

Uit deze analyse blijkt dat het zeker mogelijk is de Nederlandse aanwezigheid  aan te wijzen als 

oorzaak voor de armoede van Ind onesië, maar niet zonder de wereld wijde intensivering en 

evolutie van de wereldeconomie te bekijken. 

 

�����&RQFOXVLHV 

In deze d ieptestud ie is gekeken naar de economische geschiedenis van Azië. In eerste instantie 

zijn de belangrijkste spelers geïdentificeerd , waarna de meest besproken ontwikkelingen van 

deze locaties konden word en uitgewerkt tot verhalen in hoofd lijnen. Per method etijdvak bleken 

er opmerkelijke verschu ivingen voor te komen in deze verhalen. Op basis van een vergelijking 

van het kwantitatieve schoolboekonderzoek en de kwalitatieve evaluatie van de hoofd lijnen 

enerzijds en de besproken wereldhistorische theorieën anderzijds kunnen we tot het volgende 

concluderen: 

Eurocentrisme: De rijke geschiedenis van de Aziatische Economie is steeds vanuit een 

overheersend  Europees perspectief besproken. Hierd oor is het onmogelijk de debatten van de 

vergelijkende wereldgeschiedenis op onderwijsniveau te simuleren. Het idee van een 

wereldeconomie van vóór de “ Tijd  van ontdekkingen”  is al lastig genoeg voor de gemiddelde 

Nederlander, maar het geschiedenisonderwijs schiet hier toch aard ig tekort. Zo is niet alleen het 

volume van Aziatische economie in de boeken geslonken, maar zijn ook de theorieën versimpeld . 

Hierdoor sluiten ze vaak keurig aan bij achterhaalde theorieën over de opkomst van het Westen 

in China en de industrialisatie van Japan. In de kwestie Japan lijken de schoolboeken te hebben 

gekozen voor het LPLWDWLH�model en in de kwestie China overheerst weer het LVRODWLH-model. 

Omdat in beide gevallen na 1990 het historische blik vernauwd is tot de afgelopen twee eeuwen, 

is het historische kader compleet weggevallen en is het Oosten – zoals gezien door de ogen van 

Marx – een vreemde economie, onkapitalistisch en in feite niet Europees genoeg.  

Oppervlakkigheid : Ook is de intra-aziatische handel, waar de VOC zo rijk mee is geworden, 

onvoldoende verd iept waardoor er geen mogelijkhed en bestaan een grondig idee te krijgen van 

de complexiteit van Frank’ s “ Global Economy in the Asian Age” . H ierdoor lijkt de genoemde 

handel marginaal en lokaal, terwijl wereld historische literatuur duidelijk aangeeft hoe massaal de 

maritieme participatie van bijvoorbeeld  een stad  als Malakka, of Javaanse handelaren. In 

navolging van onze 17e eeuwse voorouders, worden de Javaanse handelaren – even gemakkelijk 

als in d it roemrijke verleden – betiteld  als p iraten. 
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In de inleid ing van deze d ieptestud ie werd  het onderzoek van De Baets naar Vlaamse 

schoolboeken aangehaald . Wanneer we de resu ltaten van d it onderzoek met zijn waarnemingen 

vergelijken kunnen we niet anders dan concluderen dat de Nederlandse schoolboeken op d it 

thema lijken af te glijden. Het niveau is nog wel hoger, maar omdat er steeds minder ruimte voor 

d it thema komt gaat de kwaliteit ook behoorlijk achteruit. De geschiedenis van de Aziatische 

economie was twintig jaar geleden geglobaliseerder dan tegenwoord ig, en dat terwijl ju ist de 

afgelopen tien jaar er steed s coherentere theorieën ontwikkeld  zijn d ie de belangrijke rol van Azië 

in de wereldeconomie bewijzen. 

�
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����1RPDGHQ�LQ�GH�ZHUHOGJHVFKLHGHQLV�
�
�����,QOHLGLQJ�HQ�SUREOHHPVWHOOLQJ�
Geschiedenisonderzoek gaat meestal over geletterde samenlevingen. Deze lieten hun schrift 

achter op d iverse stukken d ie primaire bronnen voor de historici zijn geworden. Ongeletterde 

samenlevingen zijn  vanzelf “ prehistorie”  geworden omdat ze geen schriftelijke bronnen hebben 

achtergelaten, zoals de lesmethode “ Op Zoek Naar Het Verleden”  ook haarfijn uitlegt.120 Wat op  

school over deze mensen verteld  word t is dan ook bijna alleen afkomstig van bronnen van 

sedentaire samenlevingen, waardoor een eenzijd ig beeld  ontstaat.121 Het effect hiervan is sterk 

merkbaar in de canonisering van het geschiedenisonderwijs in de afgelopen tien jaar. Zo is het 

eerste tijdvak van commissie De Rooy d ie van “ Jagers en Verzamelaars” . Hierin is gesteld  dat een 

onvermijdelijk proces van steeds meer menselijke invloed  in de natuur de eerste aanzet heeft 

gegeven tot het overgaan naar boerensamenlevingen.122 Vanuit d it proces vertrekt de WUHLQ� GHU�
JHVFKLHGHQLV, en zij d ie niet meegaan, tellen niet meer mee.  

Wereldhistoricus Robert Wright somt zeven misvattingen op d ie gangbaar zijn in het Westerse 

wereldbeeld  ten aanzien van de� “ Barbaren” . Ze zijn (1) moreel minder beschaafd ; (2) hebben 

geen cultuur; (3) zijn niet in staat u itvind ingen van anderen toe te passen; (4) kennen geen 

grondige organisatiestructuur; (5) zijn een zeldzame verschijning in de geschiedenis; (6) zijn 

verantwoordelijk voor verval in de geschiedenis en (7) hun slachtoffers zijn onschuld ig.123 

Antoon de Baets concludeert in zijn stud ie naar de Vlaamse Geschiedenisboeken dat een van de 

gevolgen van d it etnocentrisme mede te vinden is in “ sterk antinomadisme” �124 

De centrale vraag in d it hoofdstuk is: “ Hoe geglobaliseerd  is het beeld  van de nomaden in de 

wereldgeschiedenis?” �De structuur van deze d ieptestud ie is als volgt. Eerst word t gemeten welke 

thema’s kwantitatief de overhand  hebben. Hierna word t geanalyseerd  welke invulling hier met 

betrekking tot wereld regio en geschiedenisthema kwalitatief aan gegeven is en of constantes dan 

wel trends waarneembaar zijn over de afgelopen 30 jaar. Aan de hand  van toonaagevenede 

onderzoeken binnen de verbindende wereldgeschiedenis worden deze trends beoordeeld  op hun 

wereldhistorisch perspectief. �

                                                 
120 M.C.J. Heijligers; S.A.J.J. Aarts, 2S�]RHN�QDDU�KHW�YHUOHGHQ�����*HVFKLHGHQLV�GRHQ��GH�ZHUHOGPHQV�LQ�RQWZLNNHOLQJ���
GH�ERHUHQ�DDQ�GH�1LMO��HHQ�YHUKDDO�XLW�KHW�RXGH�*ULHNHQODQG��YDQ�GRUS�WRW�ZHUHOGULMN��:HVW�(XURSD��RSQLHXZ�EHJLQQHQ�  
(1985 Groningen: Wolters-Noordhoff), 8. 
121 De Baets, )LJXUDQWHQ, 89. 
122 De Rooy, 9HUOHGHQ��KHGHQ�HQ�7RHNRPVW��118. 
123 R. Wright, 1RQ�=HUR, 125-134. Wright noemt ze niet Nomaden, maar %DUEDULDQV omdat ze op d ie wijze  
beschreven zijn door &LYLOLVDWLRQ��
124 De Baets, )LJXUDQWHQ, 140. 
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�����0HWLQJ��:HUHOGUHJLR�HQ�JHVFKLHGHQLVWKHPD�
De greep in de dataset waar in deze d ieptestud ie mee gewerkt word t, is gedaan op de 

“ samenvattende beschrijvingen” �van de vondsten waar minstens een van de volgende – of daar 

wat betreft spelling er op lijkende – woorden in voorkwamen: “ nomaden” , ” ruitervolken” , 

” jagers” , ” verzamelaars” , ” herders” , ” steppe” .�Het was mogelijk de selectie u it te breiden met 

algemene termen als ” staatsloos”  en ” stammen” , maar d it is niet gedaan in verband  met de 

noodzaak om te concentreren op nomaden als d oelgroep. In tegenstelling tot de vorige 

d ieptestud ie – waar een geografische en thematische selectie de grondslag was - bekijken we hier 

vooral de kwantitatieve verdeling van de geselecteerde groep over de verschillende 

wereld regio’s en geschiedenisthema’s.  

 Thema              

Regio Culturele Economische Militaire Politieke Religieuze Sociale Totaal 

Amerika ���������� 2,00 (1) (0) 3,00 (2) 2,43 (3) 3,33 (3) 18,94 (24) 

Azië ���������� 2,19 (3) ���������� 2,96 (7) 2,00 (1) 3,33 (5) �����������
Midden-Oosten ���������� 1,88 (5) ���������� 4,28 (6) ��������� 1,70 (6) �����������
Noord-Afrika 4,70 (10) 0,55 (3) 2,81 (5) 2,43 (4) 0,31 (2) 1,05 (5) 11,85 (29) 

Oceanië 7,08 (4) 2,00 (1) 0,25 (1) 2,00 (1) 2,00 (1) 2,25 (2) 15,58 (10) 

Subsahara 9,46 (13) 2,33 (3) 0,53 (2) 2,20 (2) 2,00 (1) 2,00 (1) 18,52 (22) 

Totaal ����������� 10,95 (16) ����������� 16,88 (22) 10,97 (16) 13,66 (22) 105,52 (190) 
)LJXXU�����3DJLQDPHWLQJPHW�EHWUHNNLQJ�WRW�QRPDGHQ�

Uit bovenstaande tabel valt te concluderen dat bijna de helft van de geschiedenis van nomaden 

” cultureel”  of ” militair” �is. Van het niet-westen is de aandacht voor Azië het grootst met ruim 21 

pagina’s en 50 vondsten, maar niet veel kleiner is de aandacht voor het Mid den-Oosten. Op  

paginawaarde is er ook veel aandacht voor Subsahara Afrika en Amerika gemeten. Maar omdat 

)LJXXU�����7RS����ORFDWLHV�QRPDGHQ��� 
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dit aanzienlijk minder vondsten zijn kunnen we opmaken dat het ging om vond sten d ie wel veel 

ruimte innemen, maar weinig inhoud  overdragen. Meestal was hier sprake van een 

paginavullende illustratie van een nomadenstam. Verder valt op hoe “ religie”  in het Midden-

Oosten geconcentreerd  is.  

Figuur 13 toont de 10 meest besproken locaties, verd eeld  op thema, waaruit blijkt dat vooral de 

locaties� “ Turkse Rijk“ ,“ Noord-Amerika“ ,“ Saoed i-Arabië“  en “ China“  geassocieerd  zijn met 

nomaden. Opvallend  is het verschil in thematische accenten. Aan de ene kant lijken nomaden een 

duidelijk politiek-militaire functie te hebben in hun betrekkingen met staten (China, Turkse Rijk), 

terwijl ze aan de andere kant een sociaal-culturele functie hebben wanneer het gaat om hun 

reguliere bestaan in bepaalde gebieden (Saoed i-Arabie, Indonesië, Noord-Amerika). Alleen bij 

“ Mongolië“  en “ Zuid-Afrika“  worden de functies gecombineerd .  

De paginameting met een chronologische schaal bij figuur 14 is bedoeld  om inzicht te verschaffen 

in de hoofd lijnen en patronen van het historische verhaal. Er is onderscheid  gemaakt tussen vier 

hoofd thema’s. Daarbij is de selectie – voor de overzichtelijkheid  – beperkt tot d rie wereld regio’s. 

De chronologische schaal is verdeeld  in intervals van 100 jaar, maar door grote gaten in de data 

zijn alleen eeuwen te zien waar vondsten gedaan zijn, waardoor de schaal niet goed  lijkt te lopen. 

Deze is echter wel bruikbaar in het identificeren van hoofd lijnen. Hier word t d uidelijk hoe de 

nomaden in Azië over vrijwel de totale loop van hun geschiedenis een militaire rol spelen, terwijl 

ze in het Midden-Oosten vooral tussen 600-1200 militair actief zijn geweest. We moeten ons 

echter in de inhoud  verd iepen om op te maken wat d eze gegevens verder betekenen.  

)LJXXU�����3DJLQDPHWLQJ�RS�&KURQRORJLVFKH�RUGHUQLQJ�YRQGVWHQ�RS�:HUHOGUHJLR�HQ�*HVFKLHGHQLV�7KHPD 
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Tot slot kan gezien worden hoe 

methodetijdvak 1985-1989 met 

kop en schouders de meeste 

aandacht heeft geschonken aan 

d it onderwerp.125 Bij een telling 

van de paginawaardes – in 

plaats van de hoeveelheid  

vondsten - per methodetijd vak is 

het resultaat nagenoeg hetzelfde. 

Voorlopige conclusies van het 

kwantitatieve onderzoek zijn:  

1. Het merendeel van de 

vondsten is sociaal-culturele 

geschiedenis, vervolgens is de 

aandacht politiek-militaire van 

aard . 

2. Deze geschiedenis is u itgespannen over de lange termijn (van 10.000 v. Chr. tot nu) 

3. Azië en het Midden-Oosten zijn het belangrijkste, terwijl Amerika opkomt 

4. Methodetijdvak 1985-1989 levert de meeste vondsten, 1975-1979 en 1995-1999 het minst.�

                                                 
125 Figuur 15 verschilt wat betreft totalen van figuur 16 vanwege de vele overlappingen d ie mogelijk zijn. In  
de dataset  kan elke vondst varieren van geschiedenisthema of wereldregio. Dit verschil heeft echter, zoals  
te zien is, weinig invloed op de frequentie van de methodetijdvakken. 

)LJXXU�����$DQWDO�YRQGVHQ�SHU�PHWKRGHWLMGYDN��
JHJURHSHHUG�SHU�ZHUHOGUHJLR�

)LJXXU�����$DQWDO�YRQGVHQ�SHU�PHWKRGHWLMGYDN��
JHJURHSHHUG�SHU�JHVFKLHGHQLVWKHPD�
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�����$QDO\VH��7UHQGV�LQ�GH�VFKRROERHNHQ�
De kwantitatieve gegevens van 14.2 zijn ook aan een kwalitatieve analyse onderwerpen. In d it 

hoofdstuk worden de trends in de lesmethodes per werelddeel geanalyseerd  om vervolgens 

enkele conclusies mee te kunnen nemen naar de vraag wat “ goede“ � wereldgeschiedenis van 

nomadische samenlevingen is - bepaald  aan de hand  van recent wereldhistorische literatuur.  

�
�������$PHULND��Constant in de behandeling van de niet-sedentaire Amerikanen is het gebrek aan 

tijdsaanduid ing en de nad ruk op hun sociaal-culturele levenswijze. Deze levenswijze bestaat 

telkens u it dezelfde essentiële kenmerken. Het belangrijkste is de evenwichtige en gebalanceerde 

relatie d ie zij als jager-verzamelaars “ altijd  al“  met de natuur hebben gehad . Zo verhuizen ze hun 

tenten (wigwams) met de d ieren en de seizoenen mee. Een methode gaat zelfs zo ver om de 

Ind ianen “ natuurvolkeren“  te noemen.126 Vervolgens wijst men op hun onderlinge sociale 

gelijkheid . Het leven van de groep is continu  beschreven als arm en eenvoudig, maar wel 

gelijkwaard ig door een natuurlijke verdeling van taken tussen mannen en vrouwen. Hun meest 

genoemde leefgebieden zijn het Alaska van de Eskimo’s, de jungles van Suriname en de prairies 

van de Verenigde Staten of Noord-Amerika in het algemeen.  

Er zijn slechts d rie gedateerde historische ontwikkelingen. De eerste is de lange termijn 

ontwikkeling d ie de Ind ianen sinds aankomst vanuit Azië vanaf 15.000 v. Chr. hebben 

doorgemaakt van eenvoud ige jager-verzamelaars tot verschillende beschavingen. De tweede is 

de overstap d ie de Azteken, een eeuw voor het vestigen van een rijk, rond  1320, van nomadische 

veeteelt naar gevestigde landbouw hebben gemaakt. De derde is de noodgedwongen verdrijving 

van de Dakota-Ind ianen naar reservaten in de 19e eeuw nadat Europese jagers – zonder oog te 

hebben voor de natuurlijke balans te hebben – geen bizons overlieten voor de Ind ianen.127  

 

�������$]Ls��De geschiedenis van de niet-sedentaire Aziaten is gedetailleerder en beter gedateerd 

dan de Amerikaanse. In de lesmethodes zijn meer historische onderwerpen aangesneden en 

hebben de actoren een nauwer gedefinieerde identiteit en een politiek-militaire rol in de 

geschiedenis. De hoofdpunten van deze geschiedenis zijn: De transitie van jagen en verzamelen 

naar nomadische veeteelt en landbouw (1); vreedzame interactie tussen nomaden en boeren (2); 

gewelddad ige interactie tussen beide (3) en de (tijd loze) culturele leefwijze (4). 

De methodes tussen 1980 en 1990 melden een transitie (1) van nomadisme naar landbouw in 

China rond  4000 v. Chr. Historisch gedateerd  is tevens de meld ing dat nomaden in Vietnam en 

                                                 
126 C. van Boxtel; W. Schrover, 0H0R�*HVFKLHGHQLV�YRRU�GH�EDVLVYRUPLQJ����K�Y, (2003 Den Bosch: Malmberg),38.  
127 Uiteraard  is er veel meer over de verdrijving van de Ind ianen in de boeken beland , maar dit bleek de  
enige vondst te zijn waar het nomadische eigenschap expliciet in stond  vermeld. 
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Zuid-China – beinvloed  d oor Noord-Chinese landbouwgemeenschappen - rond  100 v. Chr. de 

overgang maakten naar rijstbouw. 

Van vreedzame interactie (2) is alleen in methodetijdvak 1975-1979 sprake wanneer gemeld  

word t dat ru itervolken regelmatig Tasjkent aanded en om paarden en huiden te ruilen voor 

wapens en andere stedelijke goederen. In dezelfde tijd vak word t ook verteld  hoe de nomaden na 

1300 n. Chr.  – door verwoestijning – de steppe verlieten, waardoor handelskaravanen prooi voor 

rovers werden en handel afnam. Vervolgens krijgen de nomaden een passieve rol toebedeeld  

wanneer ze in de methodes tussen 1985-1989 de landbouwgemeenschappen tussen 6500 en 1000 

v. Chr. slechts “ omringen“ . De enige interactie hierna is de Chinese overname van de 

(nomadische) innovatie “ Paard-en-Wagen“  rond  1500 v. Chr. 

De meeste aandacht is echter uitgegaan naar de gewelddad ige interactie (3). De oudste invallers 

zijn de (blanke) Ariërs d ie de oude Mohendjo-Daro-beschaving van Ind ia rond  2500 v. Chr. 

p lunderden en te gronde richtten. Deze worden echter alleen in de methodes tussen 1980-1989 

genoemd. Met betrekking tot China word t vanaf 1990 verteld  hoe de landbouwgemeenschap aan 

de Gele Rivier territoriaal expandeerde om zich beter te verded igen tegen de “ steeds invallende 

nomaden“ . De Hunnen - d ie wel in alle methodetijdvakken genoemd zijn - jagen vanaf ongeveer 

350 n. Chr. de Germanen voor zich u it en krijgen alleen in het methodetijdvak 1985-1989 een 

“ leifmotif“  hiertoe: China had  de aanvallen van de Hunnen rond  150 v. Chr. afgeslagen.128 In de 

overige methodes lijken ze zomaar te verschijnen. Vervolgens zijn het de Mongolen d ie - 

verenigd  onder Djengis Khan - in de 12e een enorm rijk veroveren, met name ten koste van het 

Arabische Rijk. In alle methodes word t vermeld  hoe de Tataren – als opvolgers van de Mongolen 

- Rusland  onderdrukten, terwijl ze een paar eeuwen hierna zelf – samen met een hoop andere 

nomadische volken – door de Russen veroverd  zijn. Tot slot zijn het de steppevolkeren uit 

Mantjoerije d ie in 1644 Peking en het Chinese Rijk veroveren om een eigen dynastie te stichten. 

Het zal inmiddels weinig verbazen dat ook deze vermeld ing alleen in methodetijdvak 1985-1989 

te vinden is.  

Gegevens over de leefwijze van deze UXLWHUYRONHQ (4) zijn in de meeste methodes opgenomen. In 

methodetijdvak 1975-1979 is d it beperkt tot het gegeven dat ze zich met d ierenvet insmeerden 

tegen de kou  en dat men met getemde kuddes steeds rond trok op  zoek naar nieuwe vruchtbare 

gebieden. Opvallend  is de geografische verschuiving vanaf 1980 van de Euraziatische steppe 

naar Indonesië. Hier lijken de antropologische gegevens van de Amerikaanse Ind ianen min of 

meer herhaald  te worden. Men leefde in harmonie met de natuur (voornamelijk in de jungle) en 

                                                 
128 De meld ingen hiervan varieren van het verdrijven van de Germanen tot het aanvallen van de Goten.  
Maar alle vermeld ingen nemen de militaire opmars als central punt. Tevens varieert de afkomst van de  
Hunnen van Centraal-Azie tot Mongolie. 



- 64 - 
 

in sociale gelijkheid , “ zoals in onze Stenen Tijdperk“ . Ook het feit dat de mensen nog steeds zo 

leven word t meegedeeld . Na 1995 word t hier geen meld ing meer van gemaakt in de 

hoofd teksten. 

 

�������0LGGHQ�2RVWHQ�HQ�1RRUG�$IULND��De geschiedenis van de niet-sedentaire inwoners van deze 

gebieden lijkt in sterke mate op  de Aziatische. Ook hier zijn historische actoren bij naam 

genoemd met specifieke data. Hierom is wederom gekeken naar de rol van nomaden bij de eerste 

overgang naar landbouw (1); vreedzame interactie (2); gewelddad ige interactie (3) en algemene 

leefwijze (4). 

De transitiefase naar landbouw (1) krijgt tussen 1975 en 1985 invulling d oor een vertelling van de 

vestiging van de nomadische stamhoofd  Abraham rond  2000 v. Chr. in Palestina. Vanaf 1985 

word t steevast verteld  hoe nomaden tussen 10000 en 5000 v. Chr. naar de Nijl, Tigris en Eufraat 

trokken om zich bezig te houden met akkerbouw. De vermeld ing van de Israëlieten als een 

rond trekkend  herdersvolk komt nog wel terug in methodetijdvak 1995-1999. 

De geschiedenis van vreed zame interactie tussen nomaden en boeren (2) word t pas genoemd na 

1995. Er word t dan verteld  hoe nomaden steed s naar verschillende stedelijke markten trokken. 

Duidelijk word t gemaakt hoe regelmatig deze tochten waren d oor te wijzen op hun functie. De 

nomaden komen namelijk aan het einde van elke d roogseizoen handel d rijven voor voedsel voor 

hun d ieren. Ook word t verteld  dat d it een eeuwenoude interactie is.  

Wederom is de geschiedenis van de gewelddad ige interacties tussen de nomaden en sedentairen 

(3) het omvangrijkst. De vroegste invallers zijn “ zwervende nomaden”  d ie de groene vallei van 

de Jordaan als buit zagen tussen 1900 en 500 v. Chr. Na 1985 is men van d it bijbelse thema 

afgeweken en word t algemener gesteld  hoe rovers, nomaden en ruitervolkeren de 

landbouwsamenlevingen - al vanaf 10000 v. Chr. - dwongen zich beter te verded igen in 

gefortificeerde steden tegen de permanente d reiging van hun invallen. Opvallend  is de 

vermeld ing van de Perzen als een “ ruitervolk d ie op  stormachtige wijze”  hun macht over het 

Midden-Oosten vestigden rond  650 v. Chr. Na 1995 komt echter niets van d it thema terug. Wel 

permanent aanwezig is d e rol van nomadische ruiters (Bedoeïenen) in de expansie van het 

Arabische Rijk vanaf 630 (ten koste van de Perzische en Oost-Romeinse Rijken). Zo word t de 

stelling u it 1975-1979 dat hun gevechtskracht de snelle expansie van d it rijk verzorgd  heeft in 

2000-2005 herhaald  met als extra d imensie de pacificering van de nomadenstammen door 

Mohammed en de Islam. In methodetijdvak 1985-1989 vermelden de methodes ook de opkomst 

van een rijk onder de “ geislamiseerde Turkse nomadenstam van Osman“ � vanaf 1000. In 

methodetijdvak 2000-2005 komen deze terug onder de – correcte – naam van de Seld joeken. 
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De leefwijze van nomaden (4) in Noord-Afrika en het Midden-Oosten is in de methodes op  

verschillende manieren opgenomen. Allereerst zijn er tussen 1980 en 1995 voornamelijk foto’s en 

illustraties van nederzettingen of van herders met wat d ieren bevinden. Deze materialen trachten 

telkens een goed  inzicht te verschaffen in het dagelijkse leven van de nomaden. Tekstueel word t 

vervolgens vanaf 1980, op vrij oppervlakkige wijze, de nomadische veeteelt u itgelegd  als het 

permanent rond trekken met kuddes en op zoek naar vruchtbaar grond . Pas na 1995 is 

bijvoorbeeld  het belang van de kameel toegevoegd  en hun rol in handelskaravanen enerzijds en 

in regelmatige handel in veeteeltproducten anderzijds. Typeringen van hun interne sociaal-

culturele verhoudingen zoals het geval was bij Azië en Amerika vinden we niet terug. 

 

�������6XEVDKDUD�$IULND��De geschiedenis van niet-sedentaire samenlevingen in Subsahara Afrika 

krijgt een zeer kleine rol toebedeeld  ten opzichte van de voorgaande d rie wereld regio’s. Per 

methodetijdvak zijn er telkens 1 a 2 vond sten d ie voldeden aan de gesteld e zoekopdracht 

betreffende “ Nomaden in de wereldgeschiedenis” . Een onderverdeling kan gemaakt worden in 

specifieke en historische vermeld ingen enerzijds en algemene u itspraken anderzijds. 

Specifiek genoemd  zijn: de verdrijving van nomadische veehouders u it Zuid-Afrika na de komst 

van de Nederlanders (1975-1979); het bestaan van de nomadisch veehoudende Masai in Kenya (te 

zien op een actuele foto) (1980-1984); de toenemende verwoestijning d ie de nomadische 

bevolking van Somalië d reigt u it te roeien (1985-1989); de verdrijving van de nomadische San in 

Zimbabwe door de veehoudende Shona rond  400 n. Chr. (1990-1994); de eeuwenoude 

handelscontacten tussen boeren in de N iger en trans-Sahara nomaden (1995-1999) en de 

aanwezigheid  van de voornoemde San en de nomadisch veehoudende KhoiKhoi in Zu id-Afrika 

voor de komst van de Europeanen (2000-2005). 

Algemeen is vermeld  dat in “ Zwart-Afrika”  akkerbouw, nomadische veeteelt en jacht de 

voornaamste bestaansmidd elen zijn (1980-2005) en dat jager-verzamelaars als de Khoi en de San 

“ net zoals wij 20000 jaar geleden” � in evenwicht met de natuur leven en geen eigendom kennen 

(1985-1989).129  

In Subsahara Afrika vind en we dus geen rijken d ie overrompeld  worden d oor nomadische 

invasies of een wijdverbreid  handelsketen van nomadische veehouders, maar alleen een enkele 

migratie en algemene stellingen over Afrikaanse samenlevingen. 

 

�������2FHDQLH��Geschiedenis van niet-sedentaire samenlevingen in Oceanië vind en we alleen in 

methodetijdvak 1985-1989. Deze speelt zich alleen af in Australië en is alleen cu ltureel van aard . 

                                                 
129 Alle methodes hebben overigens wel oog gehad  voor het feit dat de Afrikaanse landen zonder oog voor  
stammenterritoria door de Europese machten geschapen zijn. 
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Vermeld  word t hoe Aboriginals telkens naar verschillende jachtvelden trekken in hun 

gemeenschappen waarin mannen en vrouwen gelijk zijn, ouderen met respect behandeld  

worden, de mensen arm maar gelijkwaard ig zijn en men in balans met de natuur leeft. Historisch 

is de vermeld ing van de slechte behandeling d ie ze gekregen hebben van de blanke veroveraars 

na 1600. Een demografisch gegeven hierbij is dat terwijl er in 1800 nog 330.000 Aboriginals waren 

het er anno 1986 nog maar 40.000 zijn. Tot slot word t toegevoegd  dat de levenswijze van de 

Aboriginals gelijk is aan d ie van Europese jager-verzamelaars 20.000 jaar geleden.  

�
�
�����9HUELQGHQGH�ZHUHOGJHVFKLHGHQLV��1RPDGHQ�DOV�ELQGPLGGHO�
De functie d ie de nomaden in wereldgeschiedenis hebben ingenomen kan door recent 

wereldhistorisch onderzoek steeds beter bepaald  en verklaard  worden. De trends d ie in het 

vorige hoofdstuk gevonden zijn geven een verre van compleet beeld  van de rol van nomaden in 

de wereldgeschiedenis. Hiermee word t niet zozeer bedoeld  dat er te weinig namen en jaartallen 

vermeld  zijn, maar dat er niet gestreefd  is een coherente verklaring te geven voor het feit dat ze 

lang zijn blijven bestaan, noch voor de manier waarop ze leefden, handel d reven of oorlog 

voerden en tevens niet voor de invloed  d ie ze op  de geschiedenis gehad  hebben. Hierdoor is een 

moeizame chronologie ontstaan. Hierbij nemen de nomaden eerst wel actief deel aan de 

geschiedenis van sedentaire samenlevingen – een dader-rol. Even later zijn gelijk aan vreemde, 

niet-moderne, primitieve – en zeldzame – schepsels, vergelijkbaar met een met uitsterving 

bedreigde d iersoort – een slachtoffer-rol. In d it hoofdstuk worden enkele alternatieve methodes 

behandeld , waardoor het mogelijk word t enige historische logica te verbinden aan deze 

onopgemerkte transitie van nomaden in de wereld geschiedenis van winnaars naar verliezers. 

Tevens kan er een gebalanceerde kijk komen op hun interactieve rol ten opzichte van de 

wereldgeschiedenis van landbouwsamenlevingen. We kunnen bekijken in hoeverre de volgende 

kwesties in een wereldhistorisch perspectief behandeld  kunnen worden: 

���2SNRPVW�,VODP��+RH�NRQGHQ�GH�$UDELVFKH�QRPDGHQVWDPPHQ�]R�VQHO�HHQ�JURRW�ULMN�YHURYHUHQ"��
���3D[�0RQJROLFD��:DW�KHEEHQ�GH�0RQJROHQ�ELMJHGUDJHQ�EHKDOYH�YHUZRHVWLQJ"�
���/DQJH�WHUPLMQ��:DDURP�HQ�ZDQQHHU�YHUGZLMQHQ�GH�QRPDGHQ�XLW�GH�JHVFKLHGHQLV"�
��
�������2SNRPVW�,VODP��+RH�NRQGHQ�GH�$UDELVFKH�QRPDGHQVWDPPHQ�]R�VQHO�HHQ�JURRW�ULMN�YHURYHUHQ"�
In de onderzochte schoolboeken is het algemene antwoord  tweeled ig. Enerzijds staat het gegeven 

centraal dat de stammen voor het eerst verenigd  optraden. Na eeuwen van onderlinge strijd , 

hadden ze nu een gemeenschappelijke agenda gevonden in de Islam en werden ze loyaal aan 

Mohammed. Anderzijd s is gewezen op  de bijzondere vechtkunsten van Nomadische ruiters. 
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Deze waren sneller op het slagveld  en daarom angstaanjagend  voor de legers van de Perzen en 

Byzantijnen. Deze antwoorden lijken voldoende inzicht te geven in de motivatie en uitvoering 

van de militaire expansie van de Arabieren, maar tegelijkertijd  bieden ze een verklaring d ie 

problematisch is omdat er geen pogingen zijn om het verhaal van een voorgeschiedenis te 

voorzien. Hierd oor lijkt het allemaal wel erg incidenteel. Een systematische analyse van deze 

geschiedenis is te vinden in “ War and  Peace and  War. Life-cycles of Imperial Nationsµ van 

cliometrist Peter Turchin.  

Daarin blijkt allereerst d at de zogenaamde onverslaanbare ruiters van de Arabieren geen 

significante rol speelden. Voor de Arabische samenleving was het temmen van de kameel wel 

een essentiële innovatie, maar eerder op het gebied  van transport in plaats van op het slagveld : 

nuttig voor het bevoorraden van legers, maar geen superieure vechtmethod e.130 Bovendien 

waren de Islamitische Arabieren niet de eerste om kamelen te gebruiken voor oorlogstransporten 

door de woestijn. Sterker nog, de Arabieren zijn zelf in de 6e eeuw herhaaldelijk aangevallen d oor 

een client-staat van de Byzantijnen, genaamd Ghassanid ië, d ie kamelen op gelijke w ijze 

inzetten.131 Dit was tevens een gebruikelijke manier voor de Byzantijnen om deze op buit beluste 

nomadische stammen preventief te ongevaarlijk te maken. Het idee van een Arabische superieure 

vechtstijl moet dus verworpen worden.  

De Islam is vervolgens aangedragen als belangrijkste motivatie voor de stammen om zich te 

verenigen en om daarna de wereld  met het zwaard  te bekeren. Het verenigen van stammen was 

in werkelijkheid  echter eerder een sociaal-politiek spel, en geen kwestie van spirituele 

overtuiging. Bovendien is verenigd  optreden alleen onder specifieke omstand igheden 

aantrekkelijk voor de verschillende stamleiders. Turchin betoogt hoe vóór Mohammed tal van 

andere pogingen om de Arabische stammen onder de monotheistische vlag bij elkaar te brengen 

mislukten hetzij door interventies van aangrenzende legioenen van het Byzantijnse, Perzische of 

Ethiop ische rijken, hetzij d oor bittere onderlinge onenigheid .132 Niet de kracht van de Koraan, 

maar het leiderschap en de wil van Mohammed – wiens stam in de regio al aanzien genoot als 

bewaarders van de heilige steen van Mekka – om de stammen te verenigen waren 

doorslaggevend . De volgelingen van Mohammed  waren bloedfanatiek, maar tegelijk erg 

ged isciplineerd  en loyaal. Deze combinatie blijkt het belangrijkste ingred iënt te zijn voor hun 

aanvankelijke slagen om Mekka te veroveren en om d aarna grotere legers te verslaan en grotere 

steden in te nemen.  

                                                 
130 P. Turchin, :DU�DQG�3HDFH�DQG�:DU��/LIH�F\FOHV�RI�LPSHULDO�QDWLRQV (New York, 2006), 102. Ook McNeill, 
+XPDQ�:HE, 89. De Arabieren vochten op het slagveld  te voet. 
131 Ibidem, 97. 
132 Ibidem, 95-96 
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Waarom ze deze mentaliteit hadden en hun tegenstander niet heeft tot slot volgens Turchin te 

maken met hun “ Asabiya” .133 Deze term leent hij van de eerder genoemde Ibn Khaldoun.134 Het 

betekent een zekere bereid willigheid  van een groep, meestal een stam of een verzameling van 

stammen, om tot het u iterste te gaan en het bestaat bij gratie van een hoge mate van sociale 

gelijkheid . “ Asabiya”  is het sterkst bij d ie stammen d ie op “ meta-etnische”  grenzen van rijken 

bestaan. Turchin betoogt dat de Arabieren d ie jarenlang tussen de Ethiopiërs, Byzantijnen en 

Perzen geleefd  hebben zich uiteindelijk verenigden op  het moment dat de omringende rijken veel 

interne chaos meemaakten. Dat ze vervolgens met slechts een hand je vol grote veldslagen 

enorme gebieden konden veroveren is terug te voeren op hetzij hun bereidwilligheid  om voor het 

geloof en voor elkaar te sterven, hetzij het gebrek hieraan bij de tegenstanders. Behalve voor 

stammen, is deze mentaliteit ook typerend  voor “ frontier” �samenlevingen, zoals de Kozakken 

langs de Moscovitische grenzen, de Franken langs de Romeinse grens en de Mongolen langs de 

Chinese grens. Het meest eigenaard ige aan deze Khaldouniaanse theorie van Turchin is de 

cyclische aard  ervan. Zo betoogt deze dat telkens nadat het een groep nomaden gelukt is een 

dynastie te stichten, het niet lang kan duren voor d e “ asabiya”  van de groep gecorrumpeerd 

word t en de solidariteit verzwakt. Hierna kan een andere stam of federatie van stammen – 

sociaal gelijker en gemotiveerder – d it rijk met relatief gemak weer uitschakelen.135  

Het laatste component dat hieraan toegevoegd  moet worden is de samenwerking in de Arabische 

samenleving tussen nomadische stammen en stedelingen.136 Op het Arabische schiereiland  was 

weinig sprake van landbouw, maar Mekka kon bestaan van de handel over land , u itgevoerd  

door nomadische kameelkaravanen. Wanneer een stad  bereikt was kon een and ere karavaan de 

lad ing weer d oorvoeren. Mekka fungeerde zo als een plek van samenkomende stammen zonder 

dat ze daarmee sedentair moesten zijn. 

Zo zien we een sociologische en geografisch verklaringskader voor een anders vrij onbegrijpelijk 

evenement in de wereldgeschiedenis. Het is mijns inziens belangrijk aan te tonen dat niet de 

Islam of de buitengewone vechtkwaliteiten de spectaculaire expansie verzorgd  hebben, maar dat 

er een hoge mate van “ do or d ie” -mentaliteit bij een groep mensen gevormd word t door sociale 

en politieke omstand ighed en. Hiermee wil ik natuurlijk niet aan het feit voorbij gaan dat de 

geschiedenis d ramatische wendingen ondergaat wanneer ind ividuen als Mohammed specifieke 

ideeën gaan verkondigen.  

�
                                                 
133 Ibidem, 103. 
134 Ibn Khaldoun, 0XTDGGLPDK��$Q�,QWURGXFWLRQ�WR�+LVWRU\, (Princeton 2005) (Translated  by F. Rosenthal in  
1969), 101. 
135 Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV��59-60. 
136 McNeill, +XPDQ�:HEÞ90. 
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�������3D[�0RQJROLFD��:DW�KHEEHQ�GH�0RQJROHQ�ELMJHGUDJHQ�EHKDOYH�YHUZRHVWLQJ"�
Alle vondsten d ie in de schoolboeken gevonden zijn met betrekking tot de Mongolen maken wel 

meld ing van de vernietiging d ie vanuit de veroveringen uitging. Grote en imposante steden als 

Samarkand  en Bagdad  moesten hun mooiste bouwwerken in brand  op zien gaan, terwijl veel 

onbenoemde dorpen en steden “ smeulend”  achterbleven. Het Arabische Rijk en het Chinese Rijk 

werden binnen een halve eeuw veroverd  door Djengis Khan en zijn opvolgers. Wat nu op langere 

termijn het resultaat was van deze veroveringen is in grote mate afwezig in de schoolboeken. De 

methode “ Verleden Tijd?” �vermeld t in 1985 dat de Mongoolse heersers een vergadering hebben 

gehad  over geloof, waaruit besloten is dat men óf Buddhistisch óf Islamitisch kon worden.137 In 

1986 toont de methode “ Levende Geschiedenis” �een kaart van het Mongoolse Rijk waar d iverse 

handelsroutes op getekend  zijn.138 Maar geen tekst of u itleg weet deze handelsroutes verder uit te 

d iepen. Een zeer recente methode licht nog wel toe hoe de Zwarte Dood  uit Azië over deze 

handelsroutes naar Europa kwam.139 Deze twee vondsten hinten naar een grotere betekenis van 

de periode d ie ook wel bekend  staat als de 3D[�0RQJROLFD� Het is u iteraard  niet de intentie om de 

extreem bloed ige manier waarop de Mongolen een einde maakten aan complete samenlevingen 

weg te cijferen, maar wel om ook de minder sensationele – maar wellicht meer invloedrijke - 

periodes van het Mongoolse Rijk te bespreken. 

 

“ %XW� OLNH� WKH�0XVOLPV� EHIRUH� WKHP�� WKH�0RQJROV� UHDOL]HG� WKDW�� RQFH� WKH� SLOODJLQJ� LV� RYHU� DQG�
\RX·YH�JRW�DQ�HPSLUH�WR�UXQ��SHDFH�LV�D�ZRQGHUIXO�WKLQJ��7KH\�NHSW�WUDGH�URXWHV�VDIH��DQG�LQ�UHWXUQ�
IRU�WKXV�ORZHULQJ�WKH�FRPPXQLFDWLRQ�DQG�WUXVW�EDUULHUV��WKH\�H[DFWHG�ZKDW�KDV�EHHQ�FRPSDUHG�WR�
WKH�PRGHUQ�YDOXH�DGGHG�WD[��DW�DURXQG���SHUFHQW�µ ����� �

 

In navolging van de neo-marxistische wereldsysteem-theorie van Immanuel Wallerstein, schreef 

Janet Abu-Lughod  in 1989 een boek getiteld  “ Before European Hegemony. The World  System 

A.D. 1250-1350” .�Een zeer gedetailleerd  onderzoek toont een verfijnd  handelsnetwerk bestaande 

uit acht stedelijke gebieden, lijkend  of Gunder Frank’s zones, verspreid  over Eurazië.141 Terwijl 

een groot gedeelte van d it netwerk al bestond , blijkt ju ist ten tijde van de Mongoolse 

overheersing in de 13e en 14e eeuw de landhandel te zijn toegenomen. Abu-Lughod  verklaart d it 

door te wijzen op de lage doorvoertarieven d ie ontstonden nu er significant minder stammen en 

                                                 
137 K.A. Kalkwiek, J.W. van Lent, G.J. van Setten, 9HUOHGHQ�7LMG"��OHHUJDQJ�JHVFKLHGHQLV�YRRU�GH�RQGHUERXZ�YDQ�KHW��
DOJHPHHQ�RQGHUZLMV���KY�YRRU�KDYR�HQ�YZR, (1986 Amsterdam: Meulenhoff educatief), 172. 
138 H.M. Bartman; L. Hild ingson; K. Warne��/HYHQGH�*HVFKLHGHQLV��PHWKRGH�JHVFKLHGHQLV�YRRU�GH�RQGHUERXZ�PDYR���
KDYR��YZR��LQFOXVLHI�GH�EDVLVYRUPLQJ����KDYR�YZR��������$PVWHUGDP��0HXOHQKRII�HGXFDWLHI�, 179. 
139 C. van Boxtel; W. Schrover,�0H0R�*HVFKLHGHQLV�YRRU�GH�EDVLVYRUPLQJ����KDYR�YZR��������'HQ�%RVFK�� 98.�
140 Wright, 1RQ�=HUR, 161. 
141 J. Abu-Lughed , %HIRUH�(XURSHDQ�+HJHPRQ\, 34. 
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staten in staat waren om handelaren te belasten.142 Tevens nam het gevaar voor struikrovers op  

de routes af tijdens de overheersing van d it ru itervolk, waardoor het risico sterk was afgenomen. 

Vooral de noordelijke route, van Centraal-Azië naar de Zwarte Zee, werd  door de Mongoolse 

overheersing bevorderd .143 Dit is niet zo gek als men bedenkt wat de Mongolen zelf van Bagdad  

gemaakt hadden, waar ze een einde maakten aan het Abbassid ische Kalifaat.144  

Op de langere termijn lijkt de Mongoolse overheersing bijzonder gunstige gevolgen te hebben 

gehad  voor de technologische en economische ontwikkeling van het totale gebied  tussen China 

als Europa.145 John Hobson ziet in de 3D[� 0RQJROLFD� een essentiële “ lopende band” � waar 

verschillende technische, bestuurlijke en culturele ideeën – zogeheten “ resource portfolio’s” �² op 

van Oost naar West reisd en.146 Omdat China in de 12e eeuw tijdens de Song-dynastie een 

commerciële revolutie, economische groei en bevolkingsgroei had  doorgemaakt, fungeerde de 

Mongoolse verovering van d it China en de verbind ing ervan met een groot deel van Eurazië als 

een ontsluiting van de vele nieuwe ideeën en technologieën. Zo heeft de wereld  in de 13e eeuw 

kennis mogen maken met geavanceerde schilder-, d ruk-, navigatie-, wapen-, smeed- en 

scheepvaarttechnologieën.147 Hobson spreekt hier d an ook van een vorm van “ Oriental 

Globalisation” .148 Het verwondert voorstanders van deze theorie ook niet dat Genua en Venetië, 

ju ist in deze periode rijker werden dan voorheen. Deze these is maar voor een beperkt deel 

verankerd  in de Nederlandse schoolboeken. Zo bespreekt men telkens exclusief de kru istochten 

als voornaamste overdrachtpunt, zonder oog te hebben voor de ontwikkelingen in heel Eurazië 

d ie de toegenomen handel mogelijk maakten.  

Ook de overdracht van de pest - de Zwarte Dood  - vanuit China naar Europa maakt deel u it van 

deze “ globalisering” . De 3D[�0RQJROLFD heeft voor een historische primeur gezorgd : nog nooit 

eerder deelden mensen op  zo een grote schaal hetzelde leed . Samen met de Mongoolse ruiters 

reisden helaas ook ziektekiemen mee d ie voor gigantische ep idemieën gezorgd  hebben.149 De 

oorsprong van de Zwarte Dood  kan teruggevonden worden in de H imalayas rond  1330. In de 

eeuw d ie hierop volgde is de Chinese bevolking gehalveerd  en door de Mongoolse opening van 

de QRRUGHOLMNH� URXWH�kwam de Zwarte Dood  – via de Tataarse aanval op de Krimse havens waar 

Genuese handelaren leefden - in de Europese Middeleeuwen terecht.150 Ook de Arabische steden 

                                                 
142 Ibidem, 154. 
143 Gunder Frank, 5H25,(17��57. 
144 Wright, 1RQ�=HUR��161. 
145 J.M. Roberts, 7KH�,OOXVWUDWHG�+LVWRU\�RI�WKH�:RUOG��7KH�$JH�RI�GLYHUJLQJ�WUDGLWLRQV�(London 1998), 109. 
146 Hobson, (DVWHUQ�2ULJLQV��5,�46. 
147 McNeill, +XPDQ�:HE, 124. 
148 Ibidem, 44. 
149 V. Hansen, 7KH�2SHQ�(PSLUH��366. en W.H. McNeill, 3ODJXHV�DQG�3HRSOH�(New York 1976)��171-174. 
150 Ibidem, 336. 
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van het Midden-Oosten en het Ind ische schiereiland  zijn zwaar getroffen.151 Door d e Mongoolse 

invasiepogingen van Java en Japan, raakte men zelfs daar besmet! 

In de 14e eeuw vielen bijna alle Mongoolse rijken hetzij d oor – mede d oor de epidemieën 

aangewakkerde - opstanden van de onderworpen volkeren (zoals in China en Samarkand), hetzij 

door onderlinge onenigheid  bij de heersers (zoals in Perzië). Alleen ten noorden van de Zwarte 

Zee wist het Khanaat van de Gouden Horde te overleven.152 Deze werden door d e Europeanen 

ten onrechte Tataren genoemd, want d it was slechts een stam, terwijl d it rijk een mengsel was 

geworden van tientallen steppevolkeren.153 Dit nomadenrijk had  de gewoonte de steppevelden 

van Rusland  en Oekraïne te plunderen om mensen als slaven te verhandelen aan kooplieden aan 

de Zwarte Zee. In de 15e eeuw veranderde de situatie langzaamaan door sluimerende 

desintegratie van de nomadenrijk tegenover toenemende eenword ing van de Russische 

prinsdommen.154 Het is mijns inziens goed  om d it u it een te zetten bij een bespreking van de 

opkomst van Rusland .155 De gemiddelde verklaring voor het verlies van de Tataren word t 

namelijk telkens gelegd  bij de persoon van Ivan de grote, terwijl de daden van de Tataren zelf 

beperkt blijven tot p lunderingen en belastingen. Typisch hierin is de vermeld ing van een 

Russisch koninkrijk enerzijds en een Tataars volk anderzijds, terwijl de historische realiteit eerder 

andersom is. Het waren Russische huurlingen, de kozakken – niet bijzonder loyaal aan een 

bepaald  koninkrijk – d ie het opnamen tegen een Khanaat dat al 300 jaar lang machtig was. 

Zo is gebleken dat het gevolg van de Mongoolse expansie zowel economisch als cultureel en 

biologisch is, en niet enkel militair. Bekeken op grote schaal is deze periode zeer waardevol 

geweest in het overdragen van Chinese technologie naar het Westen en het verstevigen van de 

onderlinge afhankelijkheid  door middel van de handelsroutes – en nieuwe ziektekiemen. Op 

sociaal en politiek niveau is het zeer vruchtbaar om aan te geven – zeker wanneer we kijken naar 

zeven misvattingen over nomaden van Wright – dat de Mongoolse nomaden goed  in staat zijn 

gebleken te besturen, nadat ze hebben geplunderd . Het is mijns inziens nu ttig de nomadische 

destructie d ie van de Mongolen uitging deels te relativeren met de positieve gevolgen en deels 

uit te d iepen door te wijzen op de natuurlijke gevolgen door toedoen van de verspreid ing van de 

pest, waar men onbedoeld  voor gezorgd  heeft. 

                                                 
151 W.H. McNeill, 3ODJXHV�DQG�3HRSOH����������� 
152 McNeill, +XPDQ�:HE, 125. 
153 Turchin, :DU�DQG�3HDFH�DQG�:DU��22-23. Niettemin houden alle schoolboeken vol dat het zou gaan om een  
specifiek volk: De Tataren. 
154 Ibidem, 28. Dit gebeurde onder de leid ing van de Moscovitische prinsen die de culturele legende van  
Kiev naar zich toe wisten te halen en in steeds grotere mate van de ontsluiting van de Oostzee wist te  
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155 Veel schoolboeken vermelden de Tataren in het verhaal van de Russische geschiedenis, maar slagen er  
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�������/DQJH�WHUPLMQ��:DDURP�HQ�ZDQQHHU�YHUGZLMQHQ�GH�QRPDGHQ�XLW�GH�JHVFKLHGHQLV"�
Na net te hebben afgesloten met de ondergang van d e Tataren kunnen we ons op hoger niveau  

afvragen hoe het komt dat de nomaden in de geschiedenis zo tragisch verloren hebben. Hun 

politieke onafhankelijkheid  lijkt p laats te hebben gemaakt voor een marginale rol als 

antropologisch onderzoeksmateriaal. De geschiedenis van de interactie tussen sedentaire en niet-

sedentaire samenleving is heel erg lang, waardoor het onmogelijk is deze hier volled ig te 

bespreken. We staan daarom eerst stil bij de structuren van interactie en samenwerking, om 

vervolgens enkele cruciale veranderingen te bespreken. 

Gedurende de vroegste periode van de menselijke beschavingsgeschiedenis – te weten van 3500 

v. Chr. tot 200 n. Chr. – ontstonden de eerste steden. Het meest opvallende aan deze 

samenlevingen was het feit dat het werk steeds gespecialiseerder werd . Verschillende ambachten 

werden afhankelijker van elkaar waardoor de stedelijke arbeidsverdeling steeds complexer werd . 

De meeste schoolboeken geven d it aan in hun behandeling van de oud ste steden van 

Mesopotamië en Egypte. De indruk d ie gewekt word t is echter dat het zou gaan om een gesloten 

circuit, zonder de omringende bewoning - nomadisch - onderdeel is van d it economische 

systeem. Vader en zoon McNeill tonen in hun boek “ The Human Web, a Birds-eye view of 

Human History” �ju ist aan hoe de mensen d ie tussen de stedelijke centra in leefden cruciaal waren 

in de ontwikkeling van arbeidsd iversificatie enerzijd s en kennisu itw isseling tussen de centra 

anderzijds.156 Stedelijke leiders maakten met stamhoofden bijvoorbeeld  afspraken over 

grond stofleveringen in ruil voor afgewerkte prod ucten. Op deze wijze maakten de stedelijke 

centra gebruik van de omgeving om verder te groeien. De nomaden op  hun beurt werden zo 

onderdeel van het steeds complexer wordend  “ web” , d ie tussen de stedelijke centra gesponnen 

was� � ���   Het beeld  van de altijd  rovende nomaden zou niet alleen hierom onzinnig zijn, maar ook 

om het simpele gegeven dat ook geroofde goederen op  hun beurt verhandeld  d ienden te worden. 

En handel is in essentie altijd  een afspraak op gelijke voet. 

Indrukwekkender was hun rol in het verder aan elkaar verbinden van de verschillende 

“ webben”  door middel van migratie.158 Tussen 200 en 1400 migreerden verschillende Turkse 

stammen vanuit Azië richting Europa en het Midden-Oosten. Arabische stammen migreerden 

naar Noord-Afrika en d rongen op meerdere plekken d oor tot Subsahara Afrika. Vanuit Indonesië 

en de Filippijnen migreerden verschillende bevolkingsgroepen zowel richting Oost-Afrika, als 

richting Polynesië. In Afrika zelf migreerden de Bantu naar het zuiden, ond er andere naar 

aanleid ing van andere migraties in Centraal-Afrika. Deze migraties hebben veel invloed  hebben 
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gehad  op de wereldgeschiedenis. Nomadische krijgers, veehouders, handelaren en ook zij d ie 

overstapten op een agrarisch bestaan hebben politieke systemen, culturele identiteiten, etnische 

samenstellingen rad icaal verandert en de onderlinge verbondenheid  vergroot.159 

Van de 7e eeuw v. Chr. tot de 19e eeuw n. Chr. hadden nomaden een d rietal grote voordelen ten 

opzichte van de stedelingen.160 Omdat het land  van de sedentaire samenlevingen veel 

kostbaarder was dan de grasvlakten van de steppe, konden nomaden goed koper en meer 

paarden fokken. Deze beschikbaarheid  heeft telkens aanzet gegeven tot innovatieve – en voor 

stedelijke elites dodelijke - vechtkunsten.161 Een tweede voordeel was de economische macht d ie 

ze konden uitoefenen op de steden door handelsroutes dan wel af te knijpen, dan wel om te 

leiden. Tot slot waren de nomaden veel beter in staat een grote groep mensen op  been te brengen 

en grote afstanden met deze mensen af te leggen, bijvoorbeeld  omdat ze hun woongebied  om 

ecologische redenen hadden moeten verlaten.  

Na de Mongoolse veroveringen zijn er nog een aantal u itbraken geweest van Nomadische 

veroveringen, maar deze bleken niet meer in staat de mate van invloed  uit te oefenen op de 

wereldgeschiedenis als hun voorgangers. Bayly onderscheid  d rie factoren d ie vanaf ca. 1700 aan 

deze ondergang betekenis hebben bijgedragen.162 De opkomende moderne wereld  – inclusief 

nieuwe regimes in Iran en Egypte - ontwikkelde steed s betere wapens, d ie zelfs de meest heftige 

“ stormachtige”  verovering van nomadische krijgers kon tegenhouden. Franse en Britse legers 

waren in staat grotere en sterkere paarden te fokken. Tot slot kregen de koloniale heersers steeds 

betere grip  op de nomadische krijgers. Enerzijds door ze van elkaar gescheiden te houden, zodat 

een grootschalige verzameling niet meer mogelijk was, anderzijds door jonge nomadische 

krijgers in de koloniale legers te incorporeren. 

Deze laatste fase in d it proces speelt zich af in de uitbreidende Japanse, Chinese, Ottomaanse en 

Engelse rijken d ie gebieden van inheemse nomaden verwoesten en veel opstanden uitlokten.163 

Het overgrote deel van de interactie bleef echter nog een tijd  lang gematigd  zolang de nomaden 

nog redelijk functioneel waren: (1) “ barbaren”  fungeerden als grensbewaking zolang de staten 

niet genoeg man hadden om zich tegen andere “ barbaren”  te verded igen, (2) nomaden waren 

bekend  om hun inzetbaarheid  als huurlingen en (3) stammen waren cu ltureel nog niet zo scherp  

te onderscheiden van de stedelijke en agrarische bevolking. Veel medicijnen en sp irituele 

                                                 
159 Ibidem, 106. Bovengenoemd voorbeeld  van de Mongoolse expansie en de Zwarte Dood  tonen deze  
causaliteit extreem goed  aan. 
160 C.A. Bayly, ‘Archaic and Modern Globalisation in the Eurasian and  African Arena, ca. 1750-1850’ , in:  
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goederen kwamen bijvoorbeeld  nog vaak van de nomaden, terwijl ze op lokale schaal ook nog 

een cruciale handelsfunctie hadden. Bovendien waren nomadische volkeren tussen 1780 en 1830 

in bijvoorbeeld  Zuid-Afrika en Nieuw-Zeeland  in staat wapens van Westerse makelij over te 

nemen en in te zetten in hun weerstand  tegen de nieuwe koloniale heersers. Ook waren veel 

stamhoofden in de steeds beter in kaart gebrachte binnenlanden van Ind onesië in de situatie 

gekomen dat ze rijk konden worden door bepaalde p roducten aan Chinezen en Westerlingen te 

verkopen. Het meeste profiteerden de “ inheemsen” �van hun nog altijd  populaire vechtkunsten. 

Zo hebben Europese grootmachten (en ook China) in Azië herhaaldelijk stam-krijgers ingezet bij 

het onderdrukken van andere lokale opstanden.164  

Het “ einde”  van de nomadische onafhankelijkheid  kwam uiteindelijk tussen 1830 en 1890. In 

deze periode explodeerde de sedentaire bevolking uit haar voegen. Voornamelijk u it Europa 

migreerden veel “ gewone” �mensen – mogelijk gemaakt door de transportrevolutie - naar Siberië, 

Amerika, Australië en Afrika met als voornaamste d oel het (voor het eerst) bezitten van land . In 

d it tijdperk leden de “ inheemsen” �het meest aan deze materiele expansie.165 Ook de ecologische 

gevolgen waren ernstig. Zo verdween bijvoorbeeld  een groot gedeelte van de natuurlijke prooi 

van nomadische jagers. Naar mate deze Europese migratie toenam kwam het einde van het 

onafhankelijke nomadische bestaan in zicht. Vreedzame coëxistentie op de “ frontiers”  werd  

vervangen door assimilatie, exterminatie en opsluiting, vaak gepaard  met uitbuiting, onvrije 

arbeid , alcoholmisbruik en makkelijk overdraagbare ziektes waar ze niet immuun voor waren.166  

De samenlevingen d ie tegenwoord ig nog op trad itionele nomadische veeteelt leven worden 

steeds schaarser, ook d oor klimatologische veranderingen. Bovendien worden ze continu  de 

moderne wereld  in gesleept door het voortdurende proces van staatsvorming en de wil van jonge 

mensen om te kiezen voor een veilig en welvarend , en geen arm en onveilig bestaan. Alleen in de 

meest onherbergzame gebieden voor de stedelijke en agrarische samenleving vinden we nog 

deze mensen terug. 

Nomaden verdwenen zo geleidelijk aan, vanwege de veranderende omstand igheden in het 

“ wereldwijde web” , u it de hoofdstroom van de geschiedenis. Na eeuwenlang een belangrijke 

factor te zijn geweest in de politieke cycli van staten wereldwijd , door een militair voordeel d ie ze 

te danken hadden aan hun mobiliteit, is hun rol na de Industriële Revolutie u itgespeeld  en zijn 

het de slachtoffers van de – in rap tempo urbaniserend e - geschiedenis geworden. 

                                                 
164 Ibidem, 438. 
165 Ibidem, 439. 
166 McNeill, +XPDQ�:HE, 216. 
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�����&RQFOXVLHV�
De greep in de dataset d ie voor deze d ieptestud ie gedaan is was gericht op het bepalen van 

wereldhistorisch perspectief in de behandeling van nomaden in de wereldgeschiedenis. Nadat de 

thema’s, wereld regio’ s en methodetijdvakken kwantitatief in beeld  waren gebracht, is er een 

kwalitatieve analyse gedaan naar de inhoudelijke invulling – gesorteerd  op wereld regio. Uit d it 

schoolboekonderzoek zijn vervolgens d rie interpretatiekaders naar voren gekomen waar een 

wereldhistorisch perspectief cruciaal is. Voorts is ten aanzien van de mate van globalisering in 

het geschiedenisbeeld  het volgende geconcludeerd : 

1. Kortzichtigheid : Het is gebleken dat de nomadische stammen veel invloed  hebben 

uitgeoefend  op de sted elijke gemeenschappen d oor enerzijds langdurig vreedzame 

handelscontacten te onderhouden en anderzijd s abrupte veranderingen te weeg te brengen 

door gewelddad ig op te treden, of door massamigraties. In de behandeling van de politiek-

militaire geschiedenis van nomaden hangt men echter continu een evenementieel perspectief 

aan. Hierdoor word t het p raktisch onmogelijk de interactieve rol d ie ze gespeeld  hebben in 

de vorming van het ecologische, politieke en cu lturele landschap van Eurazië te duiden. Dat 

de opkomst van de Arabische stammen veel te maken had  met de situatie in de Byzantijnse 

en Perzische rijken is een type logica d ie in het geheel niet aan de hand  van de onderzochte 

schoolboeken na te bootsen is. 

2. Tijd loosheid : Samenhangend  met deze neiging naar kortzichtigheid , is er tevens een hang 

naar een “ tijd loze”  beschrijving van de culturele leefwijze van de nomaden. Dit heeft twee 

gevolgen:  

a. Door het gebrek aan een historisch kader komt allereerst de dynamiek d ie de 

nomaden deelden met d e stedelingen vóór de 19e eeuw in het gedrang. Wat 

overblijft, is de notie dat d e nomadische levenswijze het niet gered  heeft. Opvallend  

is de neiging van een merendeel van de vondsten naar een voorstelling waarbij de 

nog bestaande nomadensamenlevingen wel gelukkig zijn, en d ichter bij de natuur 

staan. 

b. Vervolgens is de nomadische levenswijze exclusief gekoppeld  aan de prehistorie. Dat 

nomadische samenlevingen de geschiedenis van de beschaving vervolgens 

permanent beïnvloed  en gevormd hebben is volled ig ondergesneeuwd. 

3. Eurocentrisme: Zowel de Hunnen en de Mongolen komen onverwacht uit het Oosten. Slechts 

een enkel boek geeft aan dat er ecologische en politieke SXVK�IDFWRUHQ� waren. Het is deze 

onu itroeibare eurocentristische visie van de middeleeuwen d ie eerder het nogal magische 

wereldbeeld  van de middeleeuwer lijkt te bevestigen dan een deugdelijk wereldhistorisch 

kader te geven. Zo verzuimt men te wijzen op de onvoorziene gevolgen van de toename van 
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Euraziatische verbondenheid  en wederzijds afhankelijkheid  – de zogeheten DUFKDLVFKH�
JOREDOLVDWLH� Dat de economische heropleving in het 13e eeuwse Europa via de kru istochten in 

Europa is ontstaan is een onvold oende verklaring en gaat volled ig voorbij aan het feit dat het 

ju ist de ontsluiting van Chinese technologie is d ie de economie in Europa – uiteindelijk - 

stimuleerde. 

Deze tekorten lijken permanent aangezien er zo goed  als geen veranderingen te vinden zijn in de 

manier waarop de nomadengeschiedenis in de schoolboeken behandeld  zijn. Het enige is dat het 

methodetijdvak van 1985-1989 de meeste vondsten – en daarmee de meeste informatie - levert. 

Aan de ene kant is d it positief, omdat er weinig sporen zijn van het vermeende DQWLQRPDGLVPH�van 

Antoon de Baets, maar het is zeer kwalijk dat de schoolboeken sind s 1975 weinig innovatie 

vertoond  hebben in de behandeling van een groep d ie ju ist in d e verbindende 

wereldgeschiedenis een steeds duidelijkere rol heeft gekregen. 

Een kleine verschuiving d ie wel naar voren is gekomen is de terugdringing van de “ vreedzame 

interactie” -geschiedenis vanaf 1985 in de schoolboeken, waardoor de nadruk op de 

gewelddad ige interactie kwam te liggen. 
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����0HQV�HQ�QDWXXU�LQ�$IULND��$PHULND�HQ�KHW�0LGGHQ�2RVWHQ�
 

0DQ�LV�D�ELRORJLFDO�HQWLW\�EHIRUH�KH�LV�D�5RPDQ�&DWKROLF�RU�D�FDSLWDOLVW�RU�DQ\WKLQJ�HOVH��0RUHRYHU��
PDQ·V�KLVWRU\�GLG�QRW�VWDUW�ZKHQ�KH�ILUVW�EHJDQ�WR�NHHS�UHFRUGV��QRU�LV�LW�OLPLWHG�WR�RQO\�WKH�DVSHFWV�
RI�KLV�H[LVWHQFH�RI�LQWHUHVW�WR�WKH�OLWHUDWL��7KH�ILUVW�VWHS�WR�XQGHUVWDQGLQJ�PDQ�LV�WR�FRQVLGHU�KLP�DV�
D� ELRORJLFDO� HQWLW\�ZKLFK�KDV� H[LVWHG� RQ� WKLV�JOREH�� DIIHFWLQJ�� DQG� LQ� WXUQ�DIIHFWHG�E\��KLV� IHOORZ�
RUJDQLVPV��IRU�PDQ\�WKRXVDQGV�RI�\HDUV� �
��� �

�
�����,QOHLGLQJ�HQ�SUREOHHPVWHOOLQJ�
We hebben nu stil gestaan bij de economische concurrentie en ontwikkeling van Azië ten 

opzichte van Europa en d e invloed  van nomadische samenlevingen op de verbondenheid  en 

wederzijdse afhankelijkheid  van stedelijke samenlevingen d oor middel van handel, oorlog en 

netwerken. Een volgend  thema dat baat heeft bij een wereldhistorisch perspectief is de 

wisselwerking tussen de natuur en de menselijke geschiedenis.  

Binnen de wereld geschiedenis zijn er vooral vanu it andere d isciplines theorieën ontwikkeld  over 

de rol van klimaatverandering, ecosystemen, energieconsumptie en evolutie in de geschiedenis 

van de mensheid . Mensen zijn namelijk, vooral vanwege hun grote invloed  op het milieu en hun 

doorgeslagen succes in voortplanting, een zeer boeiend  onderwerp voor veel natuur- en 

gedragswetenschappers. H ierdoor spreekt men van een interd isciplinair onderzoek naar het 

verleden. Onderzoeken van onder andere Jared  Diamond , David  Christian, Fred  Spier en Robert 

Wright nemen zich voor de logica van de natuurlijke wereld �als voornaamste verklaringskader te 

zien van de totale menselijke carrière.168 

Historisch bekeken gaat het hier in feite om een zeer actueel en maatschappelijk relevant 

probleem: hoe gaan mensen om met de natuur, haar energiebronnen en wat is de staat van de 

biosfeer. Hierdoor ligt er voor historici, en vooral voor geschiedenisleraren, een taak om inzicht 

te scheppen in de historische processen d ie ten grond slag liggen aan de complexe relatie tussen 

de mens en de natuur. Sinds Braudel is men in de geschiedschrijving zich ook meer bewust 

geworden van het belang van “ mountains, not monarchs” .169 Een relatief nieuwe stroming laat 

zich “ Environmental History” �noemen. 

                                                 
167 A.W. Crosby Jr., 7KH�&ROXPELDQ�([FKDQJH��%LRORJLFDO�DQG�&XOWXUDO�FRQVHTXHQFHV�RI�������(1967 Duke), xxv.�
168 J. Diamond, *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO��7KH�)DWHV�RI�+XPDQ�6RFLHWLHV, (Londen 1999), J. Diamond, &ROODSVH��+RZ��
VRFLHWLHV�FKRRVH�WR�IDLO�RU�VXFFHHG (New York 2005), D. Christian, 0DSV�RI�7LPH� $Q�,QWURGXFWLRQ�WR�%LJ�+LVWRU\��
(Berkeley, 2004), F. Spier, 7KH�6WUXFWXUH�RI�%LJ�+LVWRU\��)URP�WKH�%LJ�%DQJ�XQWLO�7RGD\ (Amsterdam 1996), R.  
Wright, 1RQ�=HUR��7KH�/RJLF�RI�+XPDQ�'HVWLQ\�(New York 2000). De titels van deze werken ogen gelijk al erg  
ambitieus. Dit wekt vaak argwaan bij collega historici. Deze auteurs zijn zelf vervolgens ook niet verzot op  
de historici d ie zich met kleinschalige onderzoeken bezighouden. 
169 Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV, 4. Lal verwijst naar Braudel’ s longue durée. 
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We nemen in deze d ieptestud ie twee van deze processen kwantitatief en kwalitatief onder de 

loep en vergelijken de resu ltaten met het huid ige wetenschappelijke debat om d e staat van deze 

“ nieuwe stroming” �te kunnen evalueren.170 De overgang naar landbouw is het eerste proces. De 

invloed  van het klimaat op de ondergang van het oude Amerika en het falen van Afrika is de 

tweede.  

�
�����:DDU��ZDQQHHU�HQ�ZDDURP�RQWVWRQG�/DQGERXZ"�
De vraag waar, wanneer en waarom de mensheid  d e overstap maakte naar landbouw als het 

voornaamste bestaansmid del is nog altijd  niet afdoende verklaard . Dat wil zeggen dat er nog 

geen volled ige consensus is. Wel is men het er over eens dat de term “ Neolithische Revolutie” �in 

de d irecte zin van “ een krachtige en korte omwenteling”  niet meer van toepassing is. Vooral de 

toepassing van moderne dateringtechnologieën hebben historici geholpen inzicht te krijgen in de 

geleidelijkheid  van de onbewuste transitie d ie plaats heeft gevonden. Ook is du idelijk bewezen 

dat landbouw op meerdere plekken in de wereld  onafhankelijk van elkaar ontstaan is. Voordat 

we het bestaande debat u iteen zetten, kijken we in d it hoofdstuk eerst naar een kwantitatieve 

meting van het waar en wanneer, om vervolgens een kwalitatieve analyse te doen naar de trends 

in de schoolboeken betreffende het belangrijkste onderdeel van de vraag – waarom?.  

�
�������0HWLQJ�HQ�DQDO\VH��7UHQGV�LQ�GH�VFKRROERHNHQ�

                                                 
170 Deze zijn gebaseerd  op de these van J. Diamond in *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO��De eerste vraag gaat over het  
ontstaan van verschillen in het verkrijgen van de zogenaamde ‘voorsprongsmiddelen’ , terwijl de tweede  
over de gevolgen van het wel of niet hebben van deze voordelen gaat. 

)LJXXU�����&KURQRORJLVFK�RYHU]LFKW��RS�ZHUHOGUHJLR�JHJURHSHHUGH�YRQGVWHQ�
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:DDU�HQ�ZDQQHHU�RQWVWRQG�ODQGERXZ"�
Door de database te filteren op  termen d ie met de opkomst van landbouw 

te maken hebben, is er een gerichte greep gedaan.171 Deze resultaten zijn te 

vinden in bijlage 3, waar ze op methodetijdvak geord end  zijn.172 Op basis 

van deze meetgegevens zijn de volgende analyses verricht. 

De meting van de tijd  en p laats van het ontstaan van landbouw kan door 

middel van een kwantitatief overzicht van de chronologische en 

topografische gegevens gedaan worden. Om de overzichtelijkheid  te bevorderen is de 

tijdsperiode afgebakend  van 15.000 v. Chr. tot 2000 v. Chr. en zijn er slechts d rie - in p laats van 

alle zes - methodetijdvakken uitgelicht.  

Uit figuur 17 kan ten aanzien van de vraag ZDQQHHU�ODQGERXZ�RQWVWRQG�geconclud eerd  worden dat 

de behandeling van de overgang naar landbouw in het vroegste methodetijdvak relatief kort is 

en geconcentreerd  is rond  10.000 v. Chr. In het laatste methodetijdvak is hij ju ist over een langere 

periode is u itgerekt. In het middelste methodetijdvak is de behandeling weliswaar uitgerekt, 

maar extreem geconcentreerd  op het Midden-Oosten en op de “ jaren”  8000 en 6500 v. Chr. 

Ten aanzien van de vraag waar de landbouw is opgekomen kan uit figuur 18 geconcludeerd  

worden dat Azië in eerste instantie relatief meer aandacht kreeg, terwijl Noord-Afrika en het 

Midden-Oosten vervolgens Azië ver voorbij schoten. Tevens is het mogelijk de specifieke 

benamingen van de locaties d ie bij de beschrijvingen horen te analyseren. Het is echter gebleken 

                                                 
171 In de database is een verzameling gemaakt op basis van de volgende trefwoorden, met variabele  
mogelijkheden van varianten: 8LWYLQGHQ��7HPPHQ��'RPHVWLFDWLH��$JUDULVFK��,MVWLMG��/DQGERXZ��$NNHUERXZ���
6HGHQWDLU��.OLPDDW��2QWGHNNHQ. 
172 Naast waardevolle informatie over het centrale vraagstuk van d it hoofdstuk zijn er door middel van deze  
trefwoorden-methode ook enkele vondsten boven water gekomen d ie niet d irect betrekking hebben op de  
opkomst van landbouw. Deze zijn in de kwantitatieve analyse marginaal en in de kwalitatieve analyse te  
negeren. 

Å��)LJXXU�����6FRUH�YDQ�ZHUHOGUHJLR·V 

)LJXXU�����*HQRHPH�
ODQGERXZORFDWLHV�Æ 
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dat veruit de meeste vondsten behorend  tot d eze greep in de dataset geen eigen 

locatiebenamingen hadden. Hierdoor verliest deze meting haar representativiteit en volstaat de 

meting op wereld regio. Figuur 19 toont een overzicht van de locaties d ie wel genoemd zijn in de 

geschiedenis van de opkomst van landbouw. 

Zo is gebleken dat het ontstaan van landbouw verre van eendrachtig is onderwezen in de 

geschiedenisboeken. Zowel de chronologie als de topografie variëren in grote mate per 

methodetijdvak.  

 

:DDURP�RQWVWRQG�ODQGERXZ"��
In de schoolboeken is een duidelijke constante waarneembaar in de antwoorden op deze vraag. 

Telkens word t er een relatie gelegd  tussen het klimaat enerzijds en de menselijke inventiviteit 

anderzijds. Toch zien we een aantal opmerkelijke accentverschillen plaatsvinden.  

Aan de klimatologische zijde van het verhaal staat het einde van de Ijstijd  na ongeveer 12,000 v. 

Chr. centraal. Deze word t in alle methodetijdvakken genoemd als een omwentelingspunt in de 

geschiedenis. Tot 1984 blijft het echter alleen bij het noemen van deze klimaatverandering. Vanaf 

1985 word t er in meer detail u itgelegd  welke verschillende effecten deze gehad  heeft. Zo word t 

verklaard  hoe d iverse gras- en d iersoorten zich succesvol verspreid  hebben over de continenten, 

terwijl andere ju ist u itstierven. Dit word t gerelateerd  aan de stijging van de zeespiegel en de 

uitd roging van het land . Daarnaast is een speciale rol weggelegd  voor de voorspelbaarheid  van 

het vloedpatroon van de Nijl. 

De manier waarop de menselijke aanpassing aan het veranderende klimaat vermeld  is, is met de 

jaren zelf ook anders geworden. Twee trends zijn gevonden. Allereerst is de nadruk meer op een 

geleidelijke overgang – in plaats van een plotselinge crises – komen te liggen. In de methodes tot 

2000 word t gesproken van een UHYROXWLRQDLUH� RQWGHNNLQJ, RQWZLNNHOLQJ, XLWYLQGLQJ of OHHUSURFHV. 
Ondanks het feit dat ook in d it laatste methodetijdvak er meld ingen zijn van een ontdekking en 

een uitvind ing, word t er veel duidelijker nadruk gelegd  op de geleidelijkheid  van d it menselijke 

aspect. Men spreekt van een toename van kennis van de natuur over du izend en jaren en een 

geleidelijke uitd roging van leefgebieden als de Sahara. Men vermeld t zelfs dat tijdens de Ijstijd  

sommige mensen al gedeeltelijk afhankelijk waren van landbouw. Ook de tweede trend  geeft de 

neiging naar een evolu tionaire aanpak weer. De overgang naar landbouw werd  aanvankelijk 

verteld  als een bewuste poging van groepen mensen om de bestaanszekerheid  te vergroten met 

het oog op een groeiend  voedselgebrek. Deze argumentatie is te vinden in de methodes tussen 

1985 en 2000, terwijl er hierna slechts nog gesproken word t van een langdurige aanpassing van 

duizenden jaren d ie de kans op overleven heeft verhoogd . Er is dan geen sprake meer van een 

bewuste daad , maar van een natuurlijke aanpassing. 
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Samenvattend  kunnen we stellen dat landbouw voornamelijk in het Midden-Oosten 

(Mesopotamië) en Noord-Afrika (de Nijl) ontstond , tussen 12.000 v. Chr. en 6.000 v. Chr. en 

voornamelijk verklaard  is als een menselijke aanpassing aan een klimatologische verandering. 

Hier zien we een duidelijke trend  vanaf het einde van de jaren negentig ten aanzien van het 

geleidelijke en onbewuste karakter van deze verschuiving. Zo is er voornamelijk een relativering 

van de revolutionaire en actieve aspecten van deze transitie. 

�
�������+HW�KXLGLJH�GHEDW��.OLPDDWYHUDQGHULQJ�HQ�(YROXWLH�
We hebben nu gezien hoe in de schoolboeken de vroegste periode van de menselijke beschaving 

besproken is. In d it hoofdstuk staat het wetenschappelijke debat over het ontstaan van landbouw 

centraal. Dit debat gaat in principe over de relatie tussen klimaatverandering en menselijke 

inventiviteit en raakt hiermee een kern van geschied theorie aan. Bestaat de geschiedenis uit een 

serie van menselijke woorden en daden, of is er een d ieperliggend  mechanisme aan het werk? 

Gaat het om een uitvind ing van een goed  idee, of is er sprake van een onbewuste ontwikkeling? 

Het eerste probleem dat zich aandoet is de vraag of landbouw überhaupt wel een “ goed  idee”  

was. Zo is gebleken dat jager-verzamelaars veel minder hard  hoefden te werken voor hun 

voedsel dan de eerste boeren. De overstap naar landbouw lijkt dan economisch gezien een 

onlogische keuze.173 Om de overstap toch logisch te verklaren d ient men af te stappen van de 

gedachte dat het zou gaan om een bewuste keuze. Ook kan bezwaar gemaakt worden tegen deze 

gedachtegang omdat de overgang naar landbouw op meerdere plekken in de wereld  

onafhankelijk van elkaar gemaakt is.174 Waarom ontstond  er dan een cu ltuur waarbij men p lanten 

en d ieren op een vaste plaats ging “ gebruiken” ?
��� � � Twee “ natuurlijke” � theorieën zijn 

gesuggereerd  d ie - zonder elkaar uit te sluiten - het gestelde raadsel proberen te verklaren. 

Ingrijpende – maar langzame -  klimaatverandering na 12.000 v.Chr. zou het einde van de ijstijd  

betekenen. Door de terugtrekking van het land ijs werd  de leefomgeving van de mens d rastisch 

veranderd . Zijn (grote) prooid ieren stierven uit d oor de optrekkende bossen en door de 

uitd roging van de jachtgronden. Door deze verand eringen en ook door de stijging van de 

zeespiegel werd  een groot gedeelte van het menselijke woongebied  aangetast.176 Tegelijkertijd  

                                                 
173 Wright, 1RQ�=HUR, 66. 
174 Christian, 0DSV�RI�7LPH��228.�
175 F. Spier, 7KH�6WUXFWXUH�RI�%LJ�+LVWRU\��)URP�WKH�%LJ�%DQJ�XQWLO�7RGD\ (Amsterdam 1996), 57-60 De auteur  
geeft aan hoe lastig het is het veranderende klimaat als hoofdoorzaak te nemen voor domesticatie omdat  
domesticatie heel ruim gedefinieersd kan worden. Gangbaar is het om het te plaatsen wanneer een soort  
genetisch anders is dan zijn wilde voorouders, maar het proces van domesticeren begint daar al duizenden  
jaren voor. 
176 Diamond, *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO��105-106. Ook Christian, 0DSV�RI�7LPH� 231. Men wijst op de aanname dat  
de meeste vroege mensensamenlevingen aan de kust leefden. 
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hebben wilde granen zich in bepaalde gebieden flink verspreid , waardoor er voor de mens meer 

domesticeerbaar voedsel was.177 

Een ander proces waar de mensen zich ogenschijnlijk niet bewust van konden zijn, maar waar ze 

wel d irecter mee verbonden waren, is de demografische d ruk d ie op de jagers en verzamelaars 

kwam te staan.178 Deze zou deels door het veranderend e klimaat veroorzaakt zijn en deels door 

het biologische succes van de jagers verzamelaars. De bevolkingsdruk zou vervolgens gezorgd  

hebben voor een trage maar wel gedwongen migratie naar minder aangename plekken – een kale 

grassteppe in plaats van een subtropisch parad ijs - enerzijds en naar “ bottleneck”  regio’s – 

rivierdalen en landengtes - anderzijds.179 

Zo was de jager in staat boer te worden. Het klimaat en de aardse ecosystemen waren dusdanig 

veranderd  en de bevolkingsdruk was zo toegenomen dat d it het moment was om langzaam maar 

zeker er een intensievere voedselvoorziening (meer calorieën per vierkante meter) op na te 

houden.180 Vanaf 8.500 v. Chr. worden er veel meer d ieren en planten gedomesticeerd  op  

verschillende plekken, verspreid  over het zogenaamde “ Vruchtbare Halve Maan” � Hier was de 

grootste variatie van bruikbare wilde en gemakkelijk aanpasbare gewassen ontstaan d oor de 

specifieke ligging en vruchtbaarheid .181 Over de millennia d ie volgden ontwikkelden zich 

soortgelijke samenlevingen in Azië, Amerika en Afrika – onafhankelijk van het Midden-

Oosten.182 

Het is mogelijk het hierbij te laten en de opkomst van de landbouw te zien als een natuurlijk 

proces. De rol van de mens is echter niet u itgespeeld  nadat aangenomen is d at er nooit een 

bewuste keuze gemaakt is. Immers, het is toch de mens d ie gehandeld  heeft?  

Volgens de logica van Wright heeft de transitie uiteindelijk plaats gehad  zond er dat er sprake 

was van een rationele keuze, een gezamenlijk besluit of een culturele ommezwaai.183 Simpelweg 

de “ lopende zaken” � als oorlog tussen groepen, strijd  om status binnen de groepen en continu  

moeten strijden tegen schaarste, hebben gezorgd  voor de�“ Agrarische Revolutie” ���

                                                 
177 Ibidem, 107. Ook Christian, 0DSV�RI�7LPH� 231. 
178 Christian, 0DSV�RI�7LPH, 225. 
179 Ibidem, 239. 
180 C. Ponting, (HQ�*URHQH�*HVFKLHGHQLV�YDQ�GH�:HUHOG, (Amsterdam 1992), 57-62.  
181 Ibidem, 230. Ook M. Cook, $�%ULHI�+LVWRU\�RI�WKH�+XPDQ�5DFH�(London 2004), 26.�
182 Diamond, *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO��100-101. Diamond refereert per domesticatie aan geavanceerd  en recent  
archeologisch onderzoek. In de andere boeken waaraan gerefereerd  is in d it hoofdstuk word t naar Diamond  
verwezen. Er bestaat dus consensus over het waar en wanneer van landbouw. Domesticatie is in d it geval  
bewezen wanneer er een soort gevonden is d ie genetisch afwijkt van zijn wilde voorouder.  
183 Ibidem, 71. 
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&HUWDLQO\�HQYLURQPHQWDO�FKDQJHV�FDQ�add �WR�WKH�logic of farming��DQG�KHOS�H[SODLQ�ZK\�LW�DURVH�
LQ�RQH�DUHD�RU�DQRWKHU��%XW�LI�WKH�TXHVWLRQ�LV�ZK\�LW�DURVH�at all��ZH�QHHGQ·W�GHOYH�LQWR�WKH�GHWDLOV�RI�
FOLPDWH��IORUD��DQG�IDXQD��*LYHQ�HQRXJK�WLPH��LW�ZDV�ERXQG�WR�KDSSHQ� ���
� �

 

Wright maakt gebruik van de logica van “ Game Theory” �om aan te geven dat de manier waarop 

de oudste jager-verzamelaars een steeds complexere evenwichtsrelatie met elkaar en met de 

natuur ontwikkelden, gelijk is aan de manier waarop dezelfde jager-verzamelaars gebruik 

maakten van de mogelijkheden om hun voedselverwerking te intensiveren na d e laatste ijstijd .185 

Hierdoor komt de nadruk meer op  de interne werking van groepen mensen te liggen dan een 

dwingende klimaatverandering. Volgens Wright hebben de meeste onderzoeken grote moeite 

zich over te geven aan zijn “ hard-core cultural evolutionism” ��Daar zou namelijk uit blijken dat 

cultuur, ongeacht de klimatologische en demografische omstand igheden, sowieso geneigd  is 

hogere niveaus van organisatie te bereiken. �
Toch blijft er op deze wijze nog onverklaard  waarom de mens na enige tijd  zo veel beter was 

geworden in het beheersen van de natuur. Vooral als we kijken naar de enorme gevolgen van 

deze transitie voor de aarde en de geschiedenis van de mensheid . William en John McNeill 

betogen dat deze menselijke culturele aanpassing een unieke wisselwerking is met de natuur.186 

Door steeds het meest aantrekkelijke voed sel u it te kiezen hebben jager-verzamelaars bij 

gedragen aan het genetische succes en verspreid ing van specifieke soorten, waardoor deze niet 

alleen gingen overheersen maar zich ook genetisch aan de mensen aanpasten. Doordat de 

mensen hier – al dan niet bewust - kennis van namen, werd  het aantrekkelijker om d icht bij deze 

“ speciale plantensoort” � te blijven wonen. Het culturele gevolg hiervan was dat de mensen een 

gevoel voor “ thuis”  ontwikkelden, met als grootste voordeel het kunnen maken van meer 

kinderen. Felipe Fernandez-Armesto vat het idee van “ co-evolutie”  u itstekend  samen: 
 

7KH�PRVW�KHOSIXO� VFHQDULRV� DUH� ILUVW�� RI� SODQW�JDWKHULQJ� VORZO\� VHOI�WUDQVIRUPHG� LQWR� IDUPLQJ�� DV�
JDWKHUHUV� UH�SODQW� VHOHFWHG� VSHFLPHQ� RU� H[SORLW� ORFDO� RU� WHPSRUDU\� FOLPDWLF� FRQGLWLRQV� WR�
VXSSOHPHQW�IRUDJLQJ�ZLWK�IDUPLQJ�������6HFRQGO\��SHRSOH�DQG�WKH�OLIH�IRUPV�WKH\�HDW�FDQ�EH�VDLG�WR�
´FR�HYROYHµ�� DV� WKH\� JURZ� LQ� PXWXDO� GHSHQGHQFH�� HYHQWXDOO\�� WKH� ILUVW� DJULFXOWXUDO� UHYROXWLRQ�
EHFDPH�FRPSOHWH�ZKHQ�VSHFLHV�HPHUJHG�WKDW�ZHUH�LQFDSDEOH�RI�SURSDJDWLRQ�ZLWKRXW�KXPDQ�KHOS� ����� �

 

Zo zijn er d us twee sporen van wereldhistorische ontwikkelingen met betrekking tot de opkomst 

van landbouw te traceren: een klimatologische en een evolutionaire. Wat er gebeurt als we deze 

                                                 
184 Ibidem, 76. 
185 Wright, 1RQ�=HUR, 74-75.�
186 McNeill, +XPDQ�:HE��26-28. Ook Christian, 0DSV�RI�7LPH��226. 
187 F. Fernandez-Armesto, ,GHDV�WKDW�FKDQJHG�WKH�ZRUOG, (London 2003), 67. 
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)LJXXU�����*URHQH�
JHVFKLHGHQLV�YDQ�
$PHULND�HQ�
6XEVDKDUD�$IULND�
RYHU�GH�
PHWKRGHWLMGYDNNHQ 
 

logica doortrekken – uit de prehistorie – richting de geschiedenis, is het onderwerp van het 

volgende deel van deze d ieptestud ie naar de verhouding tussen mens en natuur. 

�
�����:DDURP�UHGGHQ�$IULND�HQ�$PHULND�KHW�QLHW"�
In de vergelijkende wereld geschiedenis is het vrij geaccepteerd  dat men met name te maken heeft 

met Europa, het Midden-Oosten en Azië. Dit zijn immers de gebieden met de hoog ontwikkelde 

culturen. Deepak Lal maakt deze keuze eveneens in zijn zoektocht naar gunstige factoren voor 

economische groei. Hij vat samen dat Amerika niet bestudeerd  hoeft te worden omdat het een 

“ assassinated  civilisation” � is en Afrika telt al gelijk niet meer mee omdat het een slechte bodem 

zou hebben.188 

Waarom nu juist Afrika en Amerika nooit in de kopgroep beland  zijn, is volgens Jared  Diamond  

te wijten aan hun geografische liggen en niet – zoals eerder werd  gedacht – aan een niveau van 

menselijke kunnen. In “ Guns, Germs, and  Steel” � stelt hij zich de vraag welke factoren er voor 

gezorgd  hebben dat Spanjaarden het Azteekse Rijk omver wierpen en niet andersom. De d irecte 

factoren d ie hij aanwijst voor deze “ %URDGHVW� 3DWWHUQ� RI� +LVWRU\µ� zijn paarden, 

geweren/ zwaarden/ staal, zeewaard ige boten, staatskundige organisatie/ schrift en 

epidemieën.189 Deze factoren kennen een causale geschiedenis. Na de domesticatie en 

sedentarisatie hebben de samenlevingen van Eurazië en Afrika meerdere ziektekiemen 

uitgewisseld , hun voedselopslag vergroot en de technologie verbeterd . De essentie van 

Diamond ’s beredenering is de biologische werking van het Oost-West as van Eurazië. De ligging 

van deze as heeft er voor gezorgd  dat 

Eurazië, in tegenstelling tot Amerika en 

Afrika, een grotere biod iversiteit kende van 

ziektekiemen, voedzame planten en 

domesticeerbare d ieren. 

In hoofdstuk 15.2 is het ontstaan van 

landbouw behandeld . Hier kwam reed s 

naar voren dat de biologische en 

geografische aanwezigheid  van bepaalde 

soorten in het Midden-Oosten van groot 

belang was. In d it hoofdstuk word t gekeken 

in hoeverre de beredeneringen van 

                                                 
188 Lal, 8QLQWHQGHG�&RQVHTXHQFHV, 27. De term $VVDVLQDWHG�&LYLOLVDWLRQ leent hij van Oswald Sprengler. 
189 Diamond, *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO��87.� 
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Diamond in de schoolboeken te vinden zijn. We vragen ons af welke natuurlijke factoren er voor 

gezorgd  hebben dat Afrika en Amerika “ het niet redden” . 

 

�������$QDO\VH��7UHQGV�LQ�GH�VFKRROERHNHQ�
De thematische meting in het schoolboekonderzoek van figuur 20 naar de geschiedenis van 

Amerika en Subsahara Afrika laat zien hoe Amerika over de jaren belangrijker is geworden. Om 

in kaart te brengen hoe de natuurlijke factoren in de geschiedenis van Afrika en Amerika 

behandeld  zijn, baseren we ons toch vooral op d e kwalitatieve meting. Met het oog op de 

scherpte is er in deze meting een chronologische grens gesteld . We meten enkel de geschiedenis 

van na 2000 v. Chr.  Bovendien geld t voor Afrika dat we alleen kijken naar Subsahara-Afrika. Tot 

slot zijn alleen de vondsten geselecteerd  d ie gelabeld  zijn als “ groene geschiedenis” . Het 

volled ige overzicht van de vondsten is te vinden in bijlage 4. Uit de analyse zijn de volgend e 

thematische trend s naar voren gekomen:  

 

,QGLDDQV�$PHULND��'RRG�GRRU�]LHNWH�
De Spaanse veroveraars d ie Columbus spoed ig opvolgden in “ De Nieuwe Wereld ”  brachten een 

aantal ziektekiemen met zich meer d ie veel slachtoffers hebben gemaakt onder de Ind iaanse 

bevolking. Na een u itbraak was een epidemie doorgaans sneller in de Amerikaanse centra 

aangekomen dan de Spanjaarden zelf. De vondsten zijn ter analyse verdeeld  in velden met 

gegevens over het type ziekte, de gevolgen ervan en de redenen voor deze gevolgen.190 In de 

schoolboeken vinden we weliswaar verschillende antwoorden, maar veruit de meeste vond sten 

geven aan dat het ging om besmettelijke ziektes waar miljoenen Ind ianen in de 16e eeuw aan 

dood  gingen, omdat deze nieuw waren en de Ind ianen er niet tegen geweerd  waren. De variaties 

op d it verhaal zijn echter wel tekenend  voor de verschillende perspectieven waarop deze episode 

bekeken kan worden. 

Met betrekking tot het type ziekte word t er zowel gesproken over “ Europese”  als over 

“ onbekende”  of “ nieuwe”  ziektes. Tot 1999 lijkt het Europese perspectief te overheersen, terwijl 

hierna de Amerikaanse d e overhand  heeft. Tevens vangt men pas vanaf 1985 aan met het 

benoemen van de ziektes. Het gaat vooral om pokken en mazelen, maar ook griep  en zelfs 

verkoudheid  worden genoemd.  

De manier waarop de gevolgen (het aantal slachtoffers) van de ziektes genoemd zijn in de 

schoolboeken variëren sterk tussen (min of meer) exacte dodenaantallen als: “ 11 miljoen” , vage 

                                                 
190 Dit overzicht is te vinden in bijlage 5 
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aanduid ingen als “ 90%” , “ enorm veel” , “ miljoenen”  en “ massaal” , en d ramatiserende termen als: 

“ bij bosjes”  of “ totale ontvolking” .191 

Ten aanzien van de reden voor het p laatsvinden van grootschalige epidemieën geven alleen de 

boeken van het methode “ Sprekend  Verleden“  een verklaring d ie verder gaat dan de aanduid ing 

van de ziektes als “ onbekend“ , “ nieuw“  of “ besmettelijk“ . In deze methode word t namelijk 

uitgelegd  dat de bewoners van Amerika zeer lang geïsoleerd  zijn geweest van de rest van de 

wereld  door de stijging van de zeespiegel na het einde van de ijstijd .  

De manier waarop vervolgens aan is gegeven dat ze voor de nieuwe ziektes vatbaar waren 

varieert. Aan de ene kant geven de meeste methodes aan dat er geen (biologische) ontwikkeling 

van afweerstoffen plaats heeft kunnen vinden. Aan d e andere kant zijn er toespelingen gemaakt 

op de zwakte�van de Ind ianen. Wanneer gesproken word t van vatbaarheid  lijkt d it nog correct, 

maar een methode uit 1981 beredeneerd  simpelweg dat men geen juiste geneesmiddelen had . 

Zo is er dus geen overdu idelijke ontwikkelingstrend  waar te nemen over het geheel van de 

onderzochte periode, behalve dat de methode “ Sprekend  Verleden”  als enige inzicht verschaft in 

de wereldhistorische werking van ziekteverspreid ing. Deze benadering lijkt populairder te 

worden aangezien de ziektes ook niet meer als Europees geduid  worden en er steevast vermeld 

word t dat het gaat om nieuwe en voor de bewoners van Amerika onbekende ziektes.  

 

$PHULND��*HHQ�3DDUGHQ��*HHQ�6WDDO�
Bij een groot deel van de vondsten is vaak ook dwangarbeid  en oorlog genoemd als reden voor 

de grote hoeveelheid  Ind iaanse slachtoffers. Het geweld  van de Spaanse veroveraars was in 

combinatie met de ziektekiemen in staat de grotere legers van de Azteken en de Inca’s te 

verslaan. De vondsten d ie deze militaire geschiedenis relateren aan “ natuurlijke verschillen”  

geven aan dat de Ind ianen niet opgewassen waren tegen de Spaanse paarden, vuurwapens en 

stalen zwaarden. Het is opnieuw moeilijk een trend  te ontdekken in de behandeling van d it 

thema, voornamelijk omdat het aantal vondsten erg beperkt is. Wel kunnen we de variaties in 

kaart brengen ten aanzien van de behandeling van de geschiedenis van deze confrontatie.  

ERHN� MDDU� %HVFKULMYLQJ��ORFDWLH�LV�VWHHGV�$PHULND��
1981 1500 Paarden kwamen er niet voor en vuurwapens waren nog niet uitgevonden. 

1985 1200 Weinig dieren, alleen kippen en kalkoenen. Andere veed ieren kwamen er niet voor. 

1985 1200 Meeste gebruiksvoorwerpen van hout of steen. Wel koperen sieraden. 

1985 1500 Ind ianen kenden geen metalen wapens, paarden en honden en verloren op militair 
gebied  ondanks hoeveelheid  soldaten. 

1986 1500 Landbouw kenmerkte zich door calorierijk voedsel als maïs en aardappel, maar geen 
trekd ieren. 

                                                 
191 Deze variatie heeft ook betrekking op de tijdsaanduid ing. Sommige methodes geven duidelijk aan dat ze  
spreken over zoveel doden tussen 1510 en 1640, terwijl andere methodes referen aan een serie eeuwen. 
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1990 1500 Ind ianen verdreven van hun land door Europese kolonisten d ie sterker waren door 
paarden en vuurwapens, nog onbekend  in Amerika. 

1992 1500 Verzet van Ind ianen mislukt door gebrek aan paarden en metalen wapens. 

1999 1325 Wiel was onbekend  en er waren geen lastd ieren. 

1999 1500 Ind ianen gedood  of gedwongen te werken door sterkere Europeanen met paarden en 
vuurwapens. 

2000 300 Maakten sieraden van koper, zilver en goud . Gebruiksvoorwerpen van hout of steen 

2004 300 Voornaamste d ieren waren Lama’s en Kalkoenen. Verder veeteelt maar beperkt mogelijk 
door gebrek aan paarden, koeien, schapen etc. 

2005 1500 Ind ianen verdreven, gedood  of gedwongen voor Europeanen te werken door paarden en 
vuurwapens die beide onbekend  waren in Amerika. 

 

Figuur 21 toont een continue behandeling van het gebrek aan paarden en vuurwapens vanaf 

1981. Met betrekking tot het gebrek aan paarden is duidelijk aangegeven d at het puur een 

kwestie is van biologie. Grote veed ieren waren er simpelweg niet geëvolueerd . Hierdoor waren 

niet alleen de Ind iaanse legers inferieur, maar ontwikkelde zich ook een heel andere type 

landbouw. In tegenstelling tot de situatie in de Afro-Euraziatische wereld  was men hier 

gedwongen zich op  akkerbouw te concentreren. Zo was het bijvoorbeeld  niet nod ig het wiel te 

ontwikkelen omdat er geen lastd ieren voor handen lagen. 

Het andere onderdeel is het gebrek aan vuurwapens. Het meest opvallend  is de meld ing dat 

vuurwapens QRJ� QLHW� XLWJHYRQGHQ� waren. De relevante meld ingen d ie volgd en concluderen 

logischerwijs dat het eerder een kwestie is van het geen gebruik maken van metaal. Of d it ook 

een kwestie van geologie is word t nergens uitged iept. Men kende het eenvoudigweg niet. 

 

$IULND��1DWXXUOLMN�JHGRHPG�RP�DUP�WH�]LMQ"�
In het schoolboekonderzoek is Subsahara 

Afrika, op Oceanië na, met 11,5% het minst 

vertegenwoord igde niet-westerse 

werelddeel, terwijl Noord -Afrika nog vrij 

veel aandacht heeft ontvangen. Een 

kwantitatief onderzoek naar de resultaten – 

gebruik makend  van dezelfde 

selectiecriteria als bij het vorige hoofdstuk 

zijn gevolgd  - levert dan ook maar weinig 

op. Wanneer we om deze reden naar de 

inhoud  van de gemeten vondsten kijken – 

de vondsten met het label “ groene geschiedenis”  – vallen toch een aantal d ingen op. 

 

)LJXXU�����2YHU]LFKW�EHVFKULMYLQJHQ�YDQ�
2QWZLNNHOLQJ�,QGLDDQVH�%HVFKDYLQJ 

)LJXXU�����5HODWLHYH�0HWLQJ�QDDU�*URHQH�*HVFKLHGHQLV�SHU�:HUHOGUHJLR 
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%RHN� -DDU� %HVFKULMYLQJ��6XEVDKDUD��
1976 1980 Armoede groot in Afrika door late dekolonisatie, maar ook door een �RQJXQVWLJ�NOLPDDW 
1987 1945 

Grote gebieden GRRU�GURRJWH�HQ�XLWSXWWLQJ�YDQ�KHW�ODQG�RQYUXFKWEDDU. Ook veel doden door 
hongersnoden. (Locatie: Sahel) 

1987 1885 
Afrikanen werden door de Belgen gedwongen belasting te betalen in een vastgestelde hoeveelheid  
rubber. 5XEEHUERPHQ�ZHUGHQ�GDQ�]R�LQWHQVLHI�DIJHWDSW�GDW�]H�GRRG�JLQJHQ. (Locatie: Kongo) 

1987 1896 
Blanken leren de Afrikanen verbeterde landbouwmethodes, maar deze richten YHHO�VFKDGH�DDQ�
DDQ�GH�QDWXXU��(Locatie: Zimbabwe) 

1991 1490 
Uitwisseling van gewassen als Maïs, Cassave, Bananen en Tarwe zorgt samen met de uitwisseling 
van d ieren als koeien, paarden en schapen voor PHHU�YRHGLQJVPRJHOLMNKHGHQ 

1991 1490 
:DDUGHYROOH�JURQGVWRIIHQ als Goud , Zilver, Steenkool, Koper, Olie en Uranium werden uit de 
koloniën gehaald  door Europeanen. 

1999 1490 Maniok, een $PHULNDDQVH�ZRUWHOVRRUW�ZHUG�EHODQJULMNH�YRHGLQJVPLGGHO in Afrika 

2000 1500 
&DVVDYH�ZHUG�HHQ�EHODQJULMN�YRHGLQJVJHZDV, dat door de Europeanen XLW�$PHULND was 
meegenomen 

2000 1500 Reeds aanwezige mijnwerken werden uitgebreid  met PHHU�GHOIVWRIIHQ voor meer eindproducten 
2004 1500 .OLPDDW�RQJHVFKLNW voor Kolonisten uit Europa, d ie aan de kust bleven voor handel 

2004 1991 
Economische ontwikkeling vertraagd  door PLOMRHQHQ�DLGV�VODFKWRIIHUV, waardoor landen 
afhankelijk blijven van rijke westerse landen. 

2005 2005 Foto uitgehongerde kinderen, veroorzaakt door ODQJGXULJH�SHULRGHV�YDQ�GURRJWH. 

2006 1800 
%HODQJULMNH�YRHGLQJVJHZDVVHQ als Cassave en Maïs werden XLW�$PHULND naar Koloniën in Afrika 
gebracht. 

2006 1960 Geen economische ontwikkeling onder andere GRRU�GURRJWHV 
 

Figuur 23 geeft aan dat alle vondsten pas na 1490 gedateerd  zijn.192 Ook zien we hoe pas na 1987 

de boeken geregeld  d it thema aansnijden. Dit doen ze dan wel op verschillende manieren. De 

vondsten gaan hetzij over een altijd  geldende natuurlijke omstand igheid  van Afrika, hetzij een 

aanpassing ervan.  

Met betrekking tot het klimaat is het oordeel negatief. Er heersen d roogtes, het land  raakt snel 

u itgeput en het is een ongeschikt en ongunstig klimaat voor economische voorspoed . Dit punt 

word t niet heel p lat gemaakt, maar de correlatie is zeker aanwezig tussen de aanwezige armoede 

en het klimaat.  

Met betrekking tot de natuurlijke rijkd ommen word t duidelijk gemaakt dat de vraag ernaar van 

de kant van Europa gezorgd  heeft voor een ontwikkeling van deze industrie. Deze ontwikkeling 

heeft, samen met de modernisering van de landbouw, veel schade aan de natuur gericht. Ook 

word t steevast bericht hoe de import van Amerikaanse gewassen vanaf 1500, of 1800, de 

productiviteit van de Afrikaanse landbouw verhoogd  heeft. Tot slot geeft men ook aan dat het 

Aids-virus tegenwoord ig de economische ontwikkeling van Afrika blokkeert. 

Dit beknopte overzicht van de Afrikaanse natuur is zeer nauw en heeft een overheersend  

negatieve toon. De boodschap lijkt te zijn: Afrika is niet geschikt voor ontwikkeling. Dit is 

paradoxaal aangezien het wel du idelijk is dat er veel grondstoffen zijn en de mensen zich wel 

                                                 
192Niet alle vondsten zijn hier weergegeven. De vondsten met een algemeen informerend  karakter,  
doorgaans een kaart van een gebied  in Afrika, zijn weg gelaten. 

)LJXXU�����2YHU]LFKW�EHVFKULMYLQJHQ�YDQ�.OLPDDW�LQ�$IULND 
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zouden kunnen voeden met de Amerikaanse gewassen. We zien in het volgende hoofdstuk in 

hoeverre d it een terecht en compleet beeld  is van de “ natuurlijke” �geschiedenis van Subsahara 

Afrika.  

 

Op de vraag wat de natuurlijk redenen zijn dat Afrika en Amerika KHW�QLHW�UHGGHQ kan aan de hand  

van het schoolboekonderzoek voorlopig geconcludeerd  worden dat in het geval van Afrika een 

ongeschikt klimaat en de geringe mogelijkheid  de eigen grondstoffen te benutten in verband  met 

kolonialisatie de hoofdrol krijgen. Uiteraard  word t d it overschaduwd door de slavenhandel als 

factor in het economische achterblijven van Afrika, maar omdat het niet de opzet van deze 

d ieptestud ie is geweest om te kijken naar de demografische factoren, word t d it aspect buiten 

beschouwing gelaten. 

In het geval van Amerika is er duidelijk meer aan de hand . De ziektes d ie na de komst van 

Columbus zich over het continent hebben verspreid  en het natuurlijke gebrek aan paarden en 

staal staan centraal in de ondergang van de Ind iaanse cultuur. Wel getuigen de verschillende 

manieren waarop d it is bericht van onderliggende verschillen in perspectief en interpretatie. 

Tot slot kan gesteld  worden dat klimatologische verklaringen in de schoolboeken vooral in de 

afgelopen vijf jaar meer terrein hebben veroverd . 

 

�������+HW�KXLGLJH�GHEDW��3HWULVFKDOHQ�HQ�$UPRHGLJH�.OLPDWHQ�
In d it hoofdstuk is gekeken naar de mate waarin en de manier waarop schoolboeken vertellen 

over de rol van de natuur in de geschiedenis van Amerika en Afrika vanaf 2000 v. Chr. De ziektes 

waar de oorspronkelijke bevolking van Amerika aan bezweek, hun gebrek aan paarden en het 

ongunstige klimaat van Afrika voor economische ontwikkeling zijn geanalyseerd . In d it 

hoofdstuk staan we stil bij het wereldhistorische debat hier over. 

In d it debat gaat het om de mogelijke causaliteit tussen natuur en geschiedenis enerzijds en de 

invulling hiervan anderzijds. Kan het zijn dat ontwikkelingen in de geschiedenis ind irecte 

gevolgen zijn van geografische omstand igheden? Zo ja, welke facetten zijn dan belangrijk? We 

hebben reeds gezien hoe d e rol van klimaatverandering in de geschiedenis van het ontstaan van 

landbouw is geïntegreerd . Klimaat kan voor veel geschiedkundige onderwerpen gebru ikt en 

misbru ikt worden. Terwijl een koppeling tussen een klimatologisch aspect – bijvoorbeeld  

regenval – en een geologisch gevolg – bijvoorbeeld  onvruchtbaar land  – nog schappelijk oogt, zijn 

er vaak uitdagendere koppelingen gemaakt tussen klimatologische en cu lturele, maar ook 

politieke en economische -  aspecten. Ook biologische ontwikkelingen zouden een onderdeel zijn 

van de mogelijke causaliteit tussen natuur en geschiedenis. De mens, als levensvorm, maakt 

immers onderdeel u it van de evolutie van levensvormen, zoals geconstateerd  is bij de 
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“ coëvolutionaire domesticatie” . Het is dan ook niet vol te houden dat mensen biologisch van 

elkaar afwijken, omdat er sprake is van concurrentie in dezelfde genenpoel. De manier waarop  

het milieu over de eeuwen veranderd  is, maakt deel u it van biologische ontwikkelingen d ie een 

groot verklarend  vermogen ten aan zien van het verled en genereren.  

De ondergang van de Amerikaanse beschavingen is een bewijs van het belang van biologie als 

onderdeel van een interd isciplinaire verklaring van d e geschiedenis. De eerder besproken auteur 

Robert Wright noemt Amerika een “ petrischaal”  van sociale evolutie, omdat het zou gaan om een 

geïsoleerde ontwikkeling.193 Dit “ Amerikaans experiment”  werd  abrupt beëind igd  met de invasie 

van Spaanse FRQTXLVWDGRUHV. Economisch-historicus David  Landes vat vervolgens samen waarom:  

 

7KH�(XURSHDQV�DQG�WKH�EODFN�VODYHV�WKH\�EURXJKW�ZLWK�WKHP�IURP�$IULFD�FDUULHG�QDVW\��PLFURVFRSLF�
EDJJDJH��WKH�YLUXVHV�RI�VPDOOSR[��PHDVOHV��DQG�\HOORZ�IHYHU��WKH�SURWR]RDQ�SDUDVLWH�RI�PDODULD��WKH�
EDFLOOXV� RI� GLSKWKHULD�� WKH� ULFNHWWVLD� RI� W\SKXV�� WKH� VSLURFKHWH� RI� \DZV�� WKH� EDFWHULXP� RI�
WXEHUFXORVLV��7R�WKHVH�SDWKRJHQV��WKH�UHVLGHQWV�RI�WKH�2OG�:RUOG�KDG�JURZQ�GLYHUVHO\�UHVLVWDQW� �
���  

 

Waarom hadden de bewoners van “ De Oude Wereld ”  voldoende weerstand  ontwikkeld  en de 

bewoners van Amerika niet? Waarom zijn de Europeanen niet massaal geïnfecteerd  geraakt met 

dodelijke Amerikaanse ziektes? 

William McNeill beschrijft in zijn zeer invloedrijke stud ie “ 3ODJXHV�DQG�3HRSOHµ�vijf overlappende 

oorzaken d ie bepalend  zijn geweest voor de schaal van de Amerikaanse catastrofe in de 16e 

eeuw.195 Allereerst is er sinds de stijging van de zeespiegel na de laatste Ijstijd  op het Afrikaans-

Euraziatische landmassa sprake van een gecompliceerder en uitgebreider evolutionair proces dan 

op het kleinere Amerikaanse – en vanaf dat moment geïsoleerde - continent. H ierdoor hebben 

zich in “ De Oude Wereld ” �vervolgens meer ziektekiemen ontwikkeld . Dit hangt ten derde samen 

met de grotere en langere aanwezigheid  van d ichtbevolkte samenlevingen. McNeill geeft 

vervolgens aan hoe ged omesticeerde zoogdieren – vooral vanwege hun aantallen - aan te wijzen 

zijn als essentieel onderdeel in het veroorzaken, d ragen en verspreiden van ziektekiemen. Tot 

slot koppelt hij deze bevind ingen terug naar de situatie in “ De Nieuwe Wereld ”  waar, tot de 

komst van de Spanjaarden, wel degelijk sprake was van d ichtbevolkte gebieden d ie eeuwenlang 

zonder besmettelijke ziektes hebben bestaan. Alleen hebben de bevolkingen van Mexico en Peru 

nooit de mogelijkheid  gehad  grote populaties kudded ieren te domesticeren. In tegenstelling tot 

                                                 
193 Wright, 1RQ�=HUR, 117. 
194 D. Landes, 7KH�:HDOWK�DQG�3RYHUW\�RI�1DWLRQV��:K\�VRPH�DUH�VR�5LFK�DQG�6RPH�VR�3RRU�(London 1998), 169. 
195 McNeill, 3ODJXHV�DQG�3HRSOH��208-212. Catastrofaal omdat de meest voorzichtige schattingen tegenwoord ig  
spreken van 50 miljoen doden, terwijl er ook analyses zijn gemaakt op basis van agrarisch draagvlak van 90  
miljoen doden. Ook McNeill, 3ODJXHV, 215. 



- 91 - 
 

de Euraziaten haalden zij hun calorieën voornamelijk uit maïs. Omdat akkerbouw het 

voornaamste levensmiddel was, leefden de mensen op één van de d ichtstbevolkte gebieden ter 

wereld . Grootschalige epidemieën van Afro-Euraziatische ziektes braken vervolgens in grote 

hevigheid  uit en hebben zich snel en effectief verspreid  door de bestaande d ichtbevolktheid . 

Hier heeft McNeill in een ander werk nog het gebrek aan genetische variatie aan toegevoegd  als 

reden voor het lage niveau  van Ind iaanse immuniteit.196 Deze ontstaat in het menselijke lichaam 

altijd  pas na een uitbraak van een gemuteerde ziektekiem. Zo is een ziektekiem is beter in staat 

zich te verspreiden wanneer de genetische variatie van de slachtoffers laag is. Dit was het geval 

bij de Ind ianen, aangezien ze allemaal afstamden van een relatief kleine groep voorouders. Een 

aantal van de oorzaken d ie McNeill naar voren brengt lijken de kern van de relatie tussen mens 

en natuur te raken. Ziektes zijn pas succesvol als d e mensen daar de – voornoemde - ju iste 

omstand igheden voor scheppen. De mensen kunnen d it echter alleen als de nod ige natuurlijke 

bronnen aanwezig zijn. 

Naast de besmettelijke ziektes waar velen aan stierven, zijn paarden en vuurwapens immers ook 

vaak genoemd in de schoolboeken als oorzaken voor de Europese overwinning. Het raadsel 

waarom de Amerikaanse bevolking hier niet over kon beschikken word t in “ Guns, Germs, and  

Steel” �van Jared  Diamond  aan de kaak gesteld . Hij betoogt dat vuurwapens in de verovering van 

de Inca- en Aztekenrijken slechts in psychologisch opzicht een rol hebben gespeeld .197 De stalen 

bepantsering van de Spanjaarden en het gebruik van stalen zwaarden en speren heeft 

daarentegen wel een doorslaggevende rol gespeeld  in het creëren van een militair overwicht, 

ondanks de numerieke achterstand . Bovendien waren de Spanjaarden te paard , waardoor ze 

sneller en gevaarlijker waren. De paarden leverden een militair én een psychologisch voordeel op  

omdat de Amerikanen nog nooit dergelijke gevaren gezien hadden. Heeft een schoolboek dan 

gelijk wanneer deze stelt dat de Ind ianen “ de vuurwapens (of staal) nog niet hadden 

uitgevonden” ? 

Bioloog Jared  Diamond  denkt niet dat het te maken heeft met de capaciteit om uit te vinden in de 

culturele zin van het woord . Als de Ind ianen de mogelijkheid  hadden én als er vraag voor was, 

hadden ze het ongetwijfeld  gedaan. Kort gezegd  is zijn antwoord  op het raadsel eenvoud ig. Er 

waren geen paarden in Amerika, terwijl de enige andere gedomesticeerde d ieren d ie theoretisch 

een militaire innovatie had den kunnen zijn – de Lama’s - om geografische redenen nooit dezelfde 

verspreid ing over het continent hadden. Staal-technologie is nooit ontstaan in Ind iaans-Amerika 

                                                 
196 McNeill, +XPDQ�:HE, 173. 
197 Diamond, *XQV��*HUPV�DQG�6WHHO, 76-77. 
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omdat d it gebied  – in tegenstelling tot Eurazië – later over is gegaanop landbouw, minder 

inwoners (potentiële uitvinders) had  en omdat er minder concurrerende samenlevingen waren.198  

Diamond  onderzoekt naar eigen zeggen “ The Broadest Pattern of H istory” � en meent in de 

geografie een “ Ultimate factor”  te hebben gevonden. Hij beredeneert dat Eurazië een groot 

voordeel had  boven alle andere continenten in het feit dat p lanten, d ieren en d us ook 

ziektekiemen zich over de horizontale as van de aarde konden verspreiden.199 Dit was niet alleen 

mogelijk door het ongeveer gelijksoortige klimaat dat langs deze as aanwezig was, maar ook het 

gebrek aan hele grote ecologische en topografische barrières zorgde voor een grootschalige 

biologische, en culturele uitwisseling van genetisch materiaal, ziektekiemen en zelfs ideeën. 

Wanneer Diamond  deze horizontale as vergelijkt met de verticale assen van zowel Amerika als 

Afrika, word t zijn punt d uidelijk.200 De domesticatie van de Lama bijvoorbeeld , heeft nooit 

Midden-Amerika kunnen bereiken doordat d it d ier zich nooit aan de hitte van de Centraal-

Amerikaanse laagvlakte heeft kunnen aanpassen, alvorens de prima geschikte Mexicaanse 

hoogvlakte te bereiken. Een grootschalige uitwisseling van voedzame p lanten heeft zich nooit 

van het Noorden naar het Zuiden kunnen verspreiden door het tropische gebied  dat tussen beide 

in zat. Geografische isolatie heeft ook bijgedragen aan het gebrek aan technologische 

uitvind ingen. Zo is er nergens sprake van een hoger of lager menselijk potentieel. Samenlevingen 

zijn volled ig afhankelijk van hun geografische omstand igheid . De Ind iaanse beschavingen 

hadden last van pech, de Spanjaarden geluk. 

 

Met betrekking tot de “ natuurlijke” �achterstand  van Subsahara Afrika op  Europa komen we bij 

Diamond  ongeveer bij hetzelfde verhaal u it.201 Agrarische voed selproductie van het 

beschavingsbevorderende soort kwam pas laat op in West-Afrika. Daarbij was er een groot 

gebrek aan d omesticeerbare d ieren. Neushoorns en Zebra’s konden weliswaar getemd worden, 

maar het bleven wilde soorten. Paarden en andere soorten zoogdieren konden maar met moeite 

langs de Sahara gebracht worden, naar de Sahel. Eenmaal daar aangekomen rond  het jaar 1000, 

was het zo goed  als onmogelijk dergelijke d ieren verder naar het zuiden te vervoeren vanwege 

de zogenaamde “ tsee-tsee” -zone. Wel lukte het men om langs Oost-Afrika schapen en geiten naar 

het zuiden te vervoeren. Dit kwam door Afrika’s relatief kleine oppervlakte en – net als in het 

geval van Amerika – haar verticale as. Verspreid ing van genetische en cultu rele informatie, 

essentieel voor biologische en technologische vooruitgang, bleef op deze wijze achterwege. 

                                                 
198 Ibidem, 261-262. 
199 Ibidem ��186. 
200 Ibidem, 187-188. 
201 Ibidem, 398. 
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Diamond lijkt genoegen te nemen met een geologische verklaring en ziet het succes van de 

Europese aanvallen op  Afrika als een logisch gevolg van de betere geografische uitgangspositie 

van Europa. Vuurwapens en het geletterde vermogen om een duur uitbu iting- en oorlogbeleid  te 

voeren behoren tot deze d irecte oorzaken.  

In de schoolboeken ligt de aandacht echter vooral op een geschiedenis d ie verbonden is aan een 

slecht klimaat. De laat 18e eeuwse Ind ische reiziger Mizra Abu Taleb herkent wel een verband  

tussen productiviteit en het klimaat. Tijdens zijn bezoek aan Ierland  in 1800 concludeert hij het 

volgende: 

�
7KH� FROGQHVV� RI� WKH� FOLPDWH� LQ� WKHVH� LVODQGV� LV� �«�� YHU\� EHQLILFLDO�� DQG� DWWHQGHG� ZLWK� PDQ\�
DGYDQWDJHV� WR� WKH� LQKDELWDQWV�� �«�� 6WHDG\� LQ� WKH� SXUVXLW� RI� NQRZOHGJH�� �«�� SUHYHQWHG� IURP�
LQGXOJLQJ�LQ�LQGROHQW�KDELWV�GXULQJ�WKH�GD\���«��FRQWUDU\�WR�WKH�FXVWRP�RI�,QGLD� ���
� �

 

Ook het tropische klimaat van Afrika zou de ontwikkeling van beschaving tegen hebben 

gehouden. Geograaf James Blaut noemt d it de “ Nasty Tropical Africa” �theorie en wijst deze op 

een grond ige wijze af.203 Het eerste uitgangspunt van de theorie is dat het Afrikaanse klimaat 

slecht voor geest en lichaam zou  zijn. Het zou  in het bijzonder aanzetten tot onzedelijkheid  en 

luiheid . Blau t geeft aan dat er onderhand  voldoende fysiologisch bewijs is om vast te kunnen 

stellen dat elke mens in principe, na een geleidelijke aanpassing, in elke type klimaat efficiënt en 

productief kan werken. Er is immers geen bewijs voor het idee dat het klimaat menselijke denk- 

en werkkracht beperkt.  

Het tweede onderdeel van deze “ Tropische theorie”  bestaat u it twee paradoxale delen. Aan de 

ene kant word t volgehoud en dat de Afrikaanse bodem goede landbouw onmogelijk zou maken 

omdat de grond  in verband  met de hitte en de grote hoeveelheid  regen de vruchtbare humuslaag 

niet in stand  kon houden. Omdat boeren hierdoor over moesten gaan op het telkens opnieuw 

cultiveren van land  door gebieden af te branden, is de kans op een succesvolle sedentaire 

beschaving altijd  klein gebleven.204 Aan de andere kant zou het zó goed  toeven zijn in de 

Afrikaanse tropen dat niemand  voor zijn voedsel hoefde te werken. Blaut geeft aan dat hier 

voornamelijk sprake is van overtrokken generalisaties. Het land  is enerzijd s niet continu 

beschad igd  is omdat boeren niet telkens hun complete dorpen verhuisden met het oog op het 

verbouwen van voedsel. Anderzijds is de natuur nergens zo simpel dat samenlevingen zomaar 

continu van vold oende voedsel voorzien zijn. Er is voldoende bewijs van landbouw in Subsahara 
                                                 
202 M. Hasan, :HVWZDUG�%RXQG��7UDYHOV�RI�0LU]D�$EX�7DOHE��(Oxford  2005), 56. 
203 J.M. Blaut, 7KH�&RORQL]HUV�0RGHO�RI�WKH�:RUOG��*HRJUDSKLFDO�'LIIXVLRQLVP�DQG�(XURFHQWULF�+LVWRU\��(New York  
1993), 70-80� 
204 Ibidem, 72. 
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Afrika. Blaut concludeert dat de vruchtbaarheid  van tropisch land  niet slechter is dan elders, 

maar anders. Deze “ Tropen” -theorie, meent Blaut, is alleen op zoek naar manieren om Afrika een 

natuurlijk inferieure potentie toe te schrijven. Volgens Blaut kan men - op basis van ecologisch 

onderzoek - niet volhouden dat het klimaat – en niet de militaire of culturele geschiedenis - 

telkens verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld  grootschalige hongersnoden.205 

Het derde onderdeel van deze theorie is de blokkade d ie de vele gevaarlijke ziektes hebben 

geworpen op vooruitgang en ontwikkeling op het continent.206 Blaut meent dat hier sprake is van 

een vervormd Eurocentristisch beeld  van Afrika. Omdat de voornaamste geschied kundige 

bronnen beschrijvingen van 19e eeuwse Westerlingen zijn, zijn voornamelijk gekleurde visies 

ontstaan van een vies en ongezond  Afrika, ten opzichte van een schoon en heerlijk Europa. 

Zo lijkt deze theorie volkomen onhoudbaar. Toch meent een aantal historici dat het klimaat 

doorslaggevend  was in onderontwikkeling. Afrika lifte bijvoorbeeld  ook niet mee met de 

Atlantische handel omdat weinigen zich er konden vestigen en het dun bevolkt zou zijn.207 In 

werkelijkheid  – meent Blau t – gaat het in de Afrikaanse ontwikkelingsgeschiedenis vooral om de 

gevolgen van de slavenhandel voor het milieu. De massale ontvolking van bepaalde gebieden 

heeft ecologische balansen zo gewijzigd  dat bijvoorbeeld  de Tsee-Tsee vlieg werkelijk honderden 

kilometers zo kon overnemen. 

Blaut heeft veel lof mogen ontvangen voor zijn du idelijke taal, maar er is ook kritiek. David  

Landes schrijft simpelweg dat Blaut een ideologie nastreeft d ie moeite heeft met de harde 

waarheid  dat de natuur oneerlijk verdeeld  is.208 Hij ondersteunt d it door te beredeneren dat 

Slavernij ju ist op was gekomen doordat de Tsee-Tsee vlieg vrijwillig economisch handelen zeer 

onveilig had  gemaakt. Met betrekking tot ziektes houd t Landes vol van er weinig sprake was van 

culturele en economische uitwisseling door het constante gevaar van infectie. Deze was 

permanent aanwezig d oor het hoge voortplantingstempo van ziektekiemen in tropische 

temperaturen.209 Hier komt volgens Landes nog bij dat de extreme regenval landbouw een zeer 

lastige onderneming maakt, wat mede zou  verklaren d at Afrika tegenwoord ig een hoge mate van 

urbanisatie heeft. Droogte, hitte en onvruchtbaarheid  zouden landbouw zeer onaantrekkelijk 

maken. 

We kunnen nu  samenvatten dat de wereldhistorische d iscussie over de val van de Ind iaanse 

beschavingen en de onderontwikkeling van de Afrikaanse sterk leunt op geografie en biologie als 

                                                 
205 Ibidem, 75. 
206 Ibidem, 78. 
207 Ibidem, 79-80. 
208 Landes, :HDOWK�DQG�3RYHUW\Þ7. 
209 Ibidem, 9-10. 
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verklarend  kader. De mate waarin de geschiedenis door de ligging, het klimaat en de 

aanwezigheid  van grote en zeer kleine levensvormen is bepaald , is zeer groot te noemen.  

 
�
�����&RQFOXVLHV�
In deze d ieptestud ie is gekeken naar de interactie tussen mens en natuur zoals deze naar voren is 

gekomen in de onderzochte schoolboeken enerzijd s en zoals deze in de wereldhistorische 

literatuur besproken word t anderzijds. Er is geconcentreerd  gekeken naar allereerst de 

argumentatie over de oorzaken en omstand igheden van de overgang naar landbouw en 

vervolgens de rol d ie de natuur heeft gespeeld  in de ondergang van Ind iaans Amerika en 

onderontwikkeling van Subsahara Afrika. We kunnen samenvattend  de volgende conclusies 

trekken. 

Geen culturele evolutie: Het eerst onderzochte thema – de opkomst van de landbouw – is in de 

schoolboeken nog erg chaotisch en er worden meerdere theorieën aangehangen en verschillende 

belangen aan bepaalde plekken en gebeurtenissen gehecht. Het moge duidelijk zijn dat het 

Midden-Oosten de meeste aandacht heeft gekregen. Op basis van de wetenschappelijke literatuur 

is d it niet zo vreemd. Belangrijker is geweest dat d e schoolboeken de laatste tien jaar steeds 

betere manieren hebben gevonden om de jongste kinderen van de middelbare school uit te 

leggen dat de mensheid  een onderdeel u itmaakt van de natuur. Toch blijft – ond anks het nieuwe 

benadrukken dat de “ Agrarische Revolu tie” �evolutionair is – de mens de centrale uitvinder en 

het klimaat de voornaamste wijziging. Het is hoog tijd  de evolutieleer chronologisch van het 

moment dat de mens rechtop leerde lopen eens door te trekken naar zijn cu lturele geschiedenis.  

Groeiend  multiperspectiviteit: De “ groene geschiedenis” �van Amerika na 1492 is de laatste 15 jaar 

in opkomst. Dit heeft alles te maken met het groeiend e besef van een van de grootste menselijke 

catastrofes uit de geschied enis – de fusie van de Oude en de Nieuwe Wereld . Het verrichte 

onderzoek heeft u itgewezen dat er ook meer oog is gekomen voor het Ind iaanse perspectief 

waarbij de boosd oeners niet meer “ onschu ld ige Europese kinderziektes”  zijn, maar “ nieuwe, 

onbekende en dodelijke ziektes”  zijn.  

Weinig wereldecologie: In d it verhaal spelen besmettelijke ziektes dus de hoofdrol, maar d iepere 

ecologische verschillen – zoals ze door Diamond  aan het daglicht gebracht word en – hebben nog 

niet hun weg naar de schoolboeken gevonden hebben. Uiteraard  is het positief dat verouderde 

theorieën over fysiek zwakke Ind ianen d ie het afleggen tegen de mentaal sterke Spanjaarden zo 

goed  als verd wenen zijn uit de schoolboeken. Te meer omdat er steevast du idelijk is vermeld  dat 

– op de ziektes na – het feit dat men paarden niet kend e funest was. Vanwege het onvermijdelijke 
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globale perspectief van cultuur-evolu tionisme, kan het een positief effect hebben op algemeen 

wereldhistorisch besef. 

Afrika natuurlijk arm. Ondanks het feit dat we ons niet verd iept hebben in de demografische 

geschiedenis, hebben we toch met zekerheid  vast kunnen stellen dat de boeken doorgaans een 

negatieve stempel d rukken op  het Afrikaanse klimaat. Hongersnoden worden er veroorzaakt 

door de vele d roogtes en het klimaat is ongunstig. Ook in de wereld geschiedenis loop t d it debat 

nog, maar daar lijkt – vanwege de groeiende interd isciplinariteit tussen geologie en geschiedenis 

– het idee te winnen dat Afrika vooral vanwege de slavernij achter is gaan lopen. Helaas stellen 

we vast dat er weinig twijfel is gesteld  bij de ongunstigheid  van het Afrikaanse klimaat voor 

ontwikkeling.  

Buiten het feit dat de rol van de interactie tussen mens en natuur marginaal is ten opzichte van 

het bu lk van de gescheidenis, d ie eerder politiek en cultureel is, heeft “ Environmental History” �
een groot verklarend  vermogen voor de lange termijn ontwikkeling van alle mensen op de 

wereld . Het is duidelijk dat d it een opkomend  ond erzoeksveld  is en dat de ind iscip linariteit 

fundamenteel is hiervoor. Op basis van deze d ieptestud ie kan ik slechts bedenken dat ook 

modernere onderwerpen als de “ industriële revolutie”  in de toekomst meer door een 

milieuhistorisch oogpunt bekeken zullen worden. 

�
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Het onderwerp van d it onderzoek is de koppeling tussen een opkomende stroming binnen de 

geschiedeniswetenschap – wereldgeschiedenis - en de eventuele implementatie ervan in het 

Nederlandse geschiedenisonderwijs. De centrale vraag is of er in het Nederlandse 

geschiedenisonderwijs een trend  van globalisering te ontdekken is. Deze vraag is gesteld  naar 

aanleid ing van een groot aantal aanwijzingen dat wereldhistorisch geschiedenisonderwijs aan de 

ene kant in verval is d oor een toenemend  nationaal karakter en aan de andere kant een 

opkomende d iscipline is. Terwijl de vaderlandse geschiedenis geconsolideerd  word t in d iverse 

initiatieven, zoals de tijdvakken en de canon, volgen de “ Global History” � lesmethodes elkaar in 

Amerika in rap tempo op. Om d it te onderzoeken is er een database opgebouwd bestaande uit 

alle meld ingen van niet-westerse geschiedenis in bijna zeventig schoolboeken in kaart gebracht. 

De geselecteerde schoolboeken verschenen allen tussen 1975 en 2005 en waren gericht op de 

onderbouw van het midd elbaar onderwijs. In d it deel volgt allereerst een bespreking van de 

gebruikte methode. Hierna kunnen de belangrijkste bevind ingen van d it onderzoek op een rijtje 

zetten. Ik sluit d it deel af met een eindconclusie met een overzicht van mogelijke verklaringen, 

oplossingen en verwachtingen voor de toekomst. 

�
����2QGHU]RHNVPHWKRGH�
De gebruikte onderzoeksmethode heeft geresulteerd  in een compleet en geordend  overzicht van 

de niet-westerse geschiedenis in de geschiedenis schoolboeken vanaf 1975 tot nu. De bed oeling 

was vrij simpel. Ik wilde weten hoeveel niet-westerse geschiedenis ik tegen zou komen en hoe 

goed  deze was. De database kent zowel “ harde”  ingangen d ie kwantitatief inzicht geven in de 

besprekingen van de verschillende niet-westerse wereld regio’s en geschiedenis thema’s, als 

“ zachte”  ingangen waarin gekeken kan worden naar trefwoorden met betrekking tot de 

beschrijving, locatie of tijdsaanduid ing van de vondst. De “ zachte” � ingangen zijn zowel 

kwantitatief als kwalitatief inzetbaar. 

Deze structuur heeft weliswaar voldoende inzicht geboden in de vraagstukken van de 

d ieptestud ies, maar het valt niet te ontkennen d at een specifiekere opzet geraffineerdere 

resultaten had  kunnen genereren. Hier komt nog bij dat een groot deel van de opgebouwde 

dataset slechts voor de algemene analyse gebruikt is, terwijl er weinig met de aanwezige details 

gedaan kon worden. Een alternatieve onderzoeksmethode met vooraf gekwalificeerde metingen 

zorgt er echter wel voor d at er degelijke bronkennis onstaan is. Ik vind  dus dat het onderzoek 

gebaat had  kunnen zijn bij een gestructureerdere methodologie, maar ben zeer tevreden met het 

totaaloverzicht dat ontstaan is over de algemeen gedoceerde niet-westerse geschiedenis in de 
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Nederlandse schoolboeken de afgelopen 30 jaar. Het feit dat de database voor 

vervolgonderzoeker bruikbaar is, toont aan dat het niet voor niets is geweest. 

�
����5HVXOWDWHQ�
1. Meer en dan minder wereldgeschiedenis 

De algemene meting naar de ontwikkeling van geschiedenis van het niet-westen geeft het 

duidelijk aan: Na een relatief lage hoeveelheid  tussen 1975 en 1980 (10%), is tussen 1980 en 1990 

de aandacht vrij groot (25%) geweest. H ierna neemt deze sterk af (9,5% tussen 1995-1999). Deze 

“ opkomst en val” -trend  is gekoppeld  aan een algemene afslanking van de schoolboeken over 

dezelfde periode. Dit heeft alles te maken met de daling in het aantal lesuren van geschiedenis op  

de middelbare school. Na d iverse hervormingen in d e jaren zestig d ie het geschiedenisonderwijs 

poogden te “ emanciperen” �van zijn  gecanoniseerde vorm, lijken de meest recente hervormingen 

te leiden tot een verarming van het wereldhistorische inhoud  door weer terug te willen naar een 

canon. Waar men dertig jaar geleden opriep voor meer historische kennis van d e contemporaine 

wereld  in de schoolboeken, lijkt men nu weer te verlangen naar een gedegen en gestructureerd  

overzicht van de Nederlandse geschiedenis.  

 

2. Perspectief: Eurocentrisme 

Terwijl de meeste besprekingen van niet-westerse geschiedenis oprecht willen werken voor een 

wereldhistorisch besef, lijken de auteurs er niet in te slagen zich los te maken van een 

eurocentristisch wereldbeeld . 

Naast het feit dat werkelijk alle lesmethodes met betrekking tot de period isering en 

hoofdstukindeling vasthielden aan de Europese tunnelvisie, waarbij de beschaving - geboren in 

Mesopotamië en volwassen geworden in het Westen – een geografische genealogie heeft, bleek 

ook de behandeling van de andere culturen, volken en werelddelen ernstig gekleurd  te zijn. Zo is 

het natuurlijk positief als men het bestaan van geneeskunde in het oud  Egypte noemt in enkele 

zinnen, maar er gaat duid elijk een culturele voorkeur uit naar de oude Grieken, wanneer men 

twee pagina’s besteed  aan de geboorte van de medische wetenschap aldaar. 

Een zeer nadelig en helaas permanent verschijnsel in de geschiedenis van de Europese overzeese 

expansie is het gebrek aan een niet-europees perspectief. Zo tonen maar weinig kaarten van Azië 

in de 17e eeuw de handel van Ind ische, Chinese, Javaanse, Arabische en Koreaanse scheepvaart.  

Het is du idelijk volstrekt ondenkbaar dat de schoolboeken overzichten zouden geven van een 

alternatieve “ Tijd  van Ontdekkers” , waar bijvoorbeeld  Polynesiërs en Chinezen de hoofdrol 

zouden spelen. Zo krijgt de leerling weinig kans zich een complex beeld  van een gigantische 
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economie eigen te maken, waardoor hij blijft tobben op  een utop isch beeld  van avontuur en 

heldendaden van de Europese scheepvaart. 

 

3. Versimpeling: Stereotyp isch 

In de d ieptestud ie over de Aziatische economie is gebleken dat de methodes tussen 1985 en 1989 

vrij informatief waren, bijvoorbeeld  met betrekking tot de Song-dynastie. Maar nadat het  

volume van niet-westerse geschiedenis in de boeken geslonken was, viel ook de kwaliteit terug 

op een minder informatieve, meer stereotypische – en onwetenschappelijk – vorm. Terwijl 

methodes u it de jaren tachtig de opkomst van Japan nog verklaarden aan de hand  van bepaalde 

technologische innovaties, betoogden modernere methodes – zoals hun voorgangers u it de jaren 

zeventig en eerder – dat Japanners gewoon goed  kunnen imiteren, en buitengewoon loyaal zijn 

aan hun werkgevers. De adder onder het gras in deze gewijzigde verklaring is dat de leerling 

deze aanname simpelweg kan overnemen, zonder dat hij/ zij de kans krijgt na te denken over de 

economische u itgangspositie van Japan, of bijvoorbeeld  de effecten van globalisering op de 

Japanse cultuur. Wel moet met betrekking tot d it thema ook geconcludeerd  word en dat er weinig 

sprake is van zeer platte stereotypes of d irecte racisme in de onderzochte teksten. 

 

4. Verbetering: Voorzichtige wereldgeschiedenis 

Slechts in een hand jevol schoolboeken is er aandacht besteed  aan Euraziatische verbondenheid  

en wederzijd s afhankelijkheid . Dit is opzienbarend  omdat, zoals d e onderzochte 

wetenschappelijke literatuur heeft aangetoond , deze verbondenheid  de sleutel is tot het begrijpen 

van een aantal invloedrijke gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis: De komst van de Hunnen 

en de Mongolen, de opkomst van de Islam, de Zwarte Dood , de ondergang van de Ind iaanse 

beschaving aan ziektes en misschien zelfs de opkomst van het Westen. In plaats hiervan viert de 

eurocentristische wereldvisie hoogtij, waarbij de wereld  pas een rol van betekenis kan spelen als 

deze ontdekt of verovert is door Europeanen. Zodra d it niet het geval is, is de geschiedenis van 

het niet-westen – zoals gebleken is in het onderzoek naar de nomaden – statisch. 

Vervolgens is – op basis van de d ieptestud ie naar de oorsprong van landbouw – gebleken dat na 

2000 er een voorzichtige ontwikkeling is naar het p laatsen van de menselijke geschiedenis in een 

natuurlijk kader van evolu tie. Dit was al eerder het gebruik wanneer het ging om het ontstaan 

van de mens. 

 

5. Kortzichtigheid  

Gebeurtenissen in het niet-westen d ie duidelijke gevolgen hadden voor Europa zijn zonder veel 

verd ieping in de politieke omstand igheden verteld . De opkomst van de Arabische stammen had  
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– zo blijkt u it wereld historisch onderzoek - veel te maken had  met de situatie in de Byzantijnse en 

Perzische rijken. De schoolboeken houden echter bij de persoon van Mohammed en gaat snel 

over op een beschrijving van de huid ige Islam. Logica met betrekking tot de politieke 

omstand igheden en ontwikkelingen d ie het Midden-Oosten maakten tot wat het was is in het 

geheel niet in de onderzochte schoolboeken te vinden. 

Ook de behandeling van niet-sedentaire bevolkingen in de wereldgeschiedenis is eerder magisch 

dan historisch. De nog bestaande nomadensamenlevingen lijken eerder op Adam en Eva,  dan op 

gewone mensen. Herhaaldelijk wijst met op hun eeuwige geluk. Tevens krijgt de leerling ze 

voornamelijk te zien als prehistorische wezens. Dat nomadische samenlevingen de geschiedenis 

van de beschaving vervolgens permanent en tot d iep in de 19e eeuw beïnvloed  en gevormd  

hebben is volled ig ondergesneeuwd. 

 

6. Amerika 

Ten opzichte van de matige behandeling van Azië en Afrika, lijkt de geschiedenis van niet-

westers Amerika in opkomst te zijn. De ontmoeting van de Oude en de Nieuwe Wereld  in 1492 

staat u iteraard  centraal, maar het is een positief teken dat men probeert het historisch besef van 

d it continent aan te moedigen. Zo komt er bijvoorbeeld  meer oog voor het Ind iaanse perspectief 

van een catastrofaal ongeluk in de wereldgeschiedenis.  
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Het is niet gemakkelijk antwoord  te geven op de vraag hoe geglobaliseerd  het Nederlandse 

geschiedenisonderwijs is en of er een trend  te ontdekken valt in de ontwikkeling van de 

afgelopen 30 jaar. Ik heb naar eigen zeggen een moedige poging ondernomen een en ander met 

betrekking tot deze vraag te meten, en heb daar ook zeker resultaten uit kunnen halen. Uit deze 

resultaten valt te concluderen dat het slecht gesteld  is met het wereld historisch perspectief van 

het Nederlandse geschiedenisonderwijs. 

Dit concludeer ik omdat een gemiddelde leerling van de afgelopen 30 jaar de essentiele 

bouwstenen om een wereldhistorisch besef op  te bouwen lijkt te missen. Wat het 

geschiedenisonderwijs constant lijkt te doen is het kind  een cultureel idee van het Westen mee te 

geven. De eerder genoemde Europese tunnelvisie d omineert en word t nergens gerelativeerd . 

Alexander de Grote heeft weliswaar Ind ia bereikt, maar langs de rou te en in Ind ia lijkt hij 

niemand  tegen te zijn gekomen. Wanneer d it wel het geval was hebben we altijd  te maken met 

passieve omstanders. Dit is een slechte zaak voor de wereldgeschiedenis omdat deze veel meer 

op zoek is naar buiten-culturele historische patronen van oorzaak en gevolg.  
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De reden dat deze visie zo sterk aanwezig heeft te maken met de opkomst van geschiedenis als 

beroep in de 19e eeuw. De ideologische veren van het toenmalige Imperialisme zijn in Europa 

weliswaar afgeschud  wat betreft racisme en superioriteitsgevoel, maar de hoofdstroom van de 

beschaving, zoals Antoon d e Baets deze culturele onderwerpskeuze noemt, is nog altijd  aanwezig 

in de manier waarop onze schoolboeken hun hoofdstukken indelen, maar ook bijvoorbeeld  in de 

manier waarop de Universiteit vakken aanbied t, of op de manier dat quizmasters vragen stellen. 

Deze is dus stevig verankert in de geschiedeniscultuur. 

Bovendien is duidelijk geworden dat de gemeten niet-westerse geschiedenis in grote mate op 

cultureel bepaalde keuzes gebaseerd  is. Zo staan Suriname en Ind onesië hoog in de ranglijsten, 

vanwege het koloniale Nederlandse verleden. In sterke mate blijft de wereld  dus ingedeeld  

volgens Nederlandse visie. 

Een oplossing kan alleen bestaan wanneer historici erkennen dat ze deze culturele functie 

vervullen, omdat ze daarna zich af kunnen vragen of geschiedenis hier wel bij gebaat is. Het 

geschiedenisonderwijs word t tegenwoord ig ingezet om een Nederlandse identiteit aan te leren. 

Dit gebeurt middels een – door de overheid  opgezet - gestructureerd  beeld  van het verleden. De 

vraag is of d ít wel de taak moet zijn van het geschied enisonderwijs. Moet het vak zich niet meer 

op huid ige ontwikkelingen in de geschiedeniswetenschap baseren?  

 

 

���� 'LVFXVVLH�
Ik verwacht dat de opkomst van wereldgeschiedenis op school, zoals we deze zien in de 

Verenigde Staten op ten d uur ook naar Europa over zal waaien, vooral omdat academici van 

beide werelddelen zich hier sterk voor maken. Problematisch in d it licht is allereerst het feit dat 

er een groot ravijn lijkt te bestaan tussen academici en leraren, en een nog grotere kloof tussen 

historici en beleid smakers. Vervolgens is het de vraag of Europese landen zoals Nederland  hun 

nationale geschiedenis wel willen inruilen voor een wereldgeschiedenis. Hoopvol is in ieder 

geval de groeiende mogelijkheid  om in Europa - zowel op internationaal als op lokaal niveau -  

samen te werken, waardoor er een groeiend  besef is ontstaan van multiperspectiviteit ten aanzien 

van controversiële zaken (uit de Europese geschiedenis). Helaas zijn er ook voldoende signalen 

aan te wijzen d is ju ist duiden op een opkomende nationale cultuur in heel Europa. 

Geschiedenisonderwijs kan niet om de publieke cultuur heen, omdat alle burgers er wel een 

mening over hebben. Wereldgeschiedenis staat of valt niet met de wil van de samenleving om 

zich multicultureel op te stellen.  

Ik hoop  te hebben aangetoond  dat wereld geschiedenis een geschiedwetenschappelijk deugdelijke 

onderneming is d ie meer van de wereld  kan verklaren, dan tien tijdvakken, of vijftig vensters. De 
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grootste uitdaging in het vergroten van het wereldhistorisch perspectief in het 

geschiedenisonderwijs lijkt de selectie te zijn. Wat ga je leerlingen zoal aanleren over de wereld , 

en word t de informatied ichtheid  dan niet te groot? 

Ik denk dat in eerste instantie de bestaande methodes moeten kijken naar een alternatieve 

period isering, d ie minder eurocentrisch is. Vervolgens onstaat vanzelf een chronologie met 

belangrijke ontwikkelingen. Het is niet nod ig een totaalgeschiedenis te onderwijzen, maar wel 

een geschiedenis waaruit blijkt dat Europa al tijden lang deel u it maakte van een wereld  waar 

onbedoelde gevolgen elkaar, traag maar zeker, opvolgden. 

Het bezwaar dat ik gedurende het schrijven van d it werk meerdere malen heb gehoord  is dat 

wereldgeschiedenis te moeilijk is voor kinderen in de onderbouw en dat leraren over het 

algemeen al tevreden zijn wanneer hun leerlingen enig besef ontwikkelen van jaartallen en 

plekken. Mijn gedachten hierover zijn steeds sterker geworden: Als deze stelling waar is, zou het 

niet u itmaken wat je doceert. Je kunt dan net zo goed  de Chineze oudheid  doceren, gevolgd  d oor 

de Midden-Amerikaanse middeleeuwen en de moderniteit in Ind ia.  

Met het oog op  de bestaande multimedia en de nagenoeg absurde hoeveelheden informatie d ie 

we kunnen opslaan en raadplegen via het Internet, overheerst bij mij de gedachte dat de 

terugkeer naar canonisering een achterlijke noodgreep  is op een globaliserende cu ltuur. 

 


