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VOOR DE DOCENT 
BASISVISIE 

Het geschiedenisonderwijs in Nederland wordt veelal ervaren als eurocentrisch en het curriculum 

sluit weinig aan bij ontwikkelingen op wereldschaal. Kijken naar de geschiedenis vanuit 

verschillende perspectieven is een belangrijke historische vaardigheid. Het slechten van grenzen 

tussen nationale geschiedverhalen en het besef dat ontwikkelingen ook in een breder verband 

kunnen worden onderzocht vergroten het begrip van gebeurtenissen in heden en verleden.  

In het algemeen beschikken leerlingen in Nederland, ongeacht hun achtergrond, over weinig 

kennis van de geschiedenis van de islamitische wereld, terwijl hier wel gemakkelijk over 

gesproken en geoordeeld wordt. Met deze lessen willen wij leerlingen kennis en context bieden 

die hen in staat stellen een genuanceerd beeld te vormen over de geschiedenis van de 

islamitische wereld. Met deze term bedoelen wij het gebied in de wereld waar de islam de 

grootste godsdienst is. Wij realiseren ons dat in heden en verleden dit gebied ook aanhangers 

van andere religies kende en kent. In deze lessenserie komt deze diversiteit in een aantal bronnen 

tot uiting. 

De algemene leerdoelen van de lessenserie Islam in de Klas zijn: 

 kennis over de geschiedenis van de islamitische wereld vergroten; 

 bestaansverheldering: historische kennis draagt bij tot begrip van gebeurtenissen in de 
eigen tijd, in de eigen omgeving en in de wereld; 

 vaardigheden oefenen: meningsvorming op basis van feiten, denken vanuit verschillende 
perspectieven, continuïteit/discontinuïteit en gelijktijdigheid/ongelijktijdigheid 
onderscheiden, vergelijkingen maken; 

 attitude: de opgedane kennis en vaardigheden dragen bij aan een open houding van de 
leerlingen naar elkaar en naar groepen in de samenleving die als ‘de ander’ worden 
gezien. 

 

INVULLING LESSENSERIE 

Onderwerp: De lesstof behandelt de handel van de islamitische wereld tussen ca. 700-1450. 

Het gaat zowel om handel binnen het islamitische gebied als om handel met de gebieden 

daarbuiten. De lessen gaan in op de centrale positie die de islamitische wereld speelde in de 

wereldhandel in deze periode. We gebruiken een wereldhistorische benadering, waarin 

aandacht wordt besteed aan contacten en interactie tussen gebieden die soms ver van elkaar 

liggen. 
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Auteur: Marian Heesen 

Klankbord: Herman Kaptein 

Leerling niveau: Het materiaal is geschikt voor bovenbouw Havo/Vwo, maar biedt tevens de 

mogelijkheid  voor gebruik in de onderbouw /Vmbo. Het staat de docent vrij delen van het 

materiaal te selecteren voor gebruik in de klas. 

Korte beschrijving van de inhoud: Er wordt gewerkt vanuit onderzoeksvragen. De hoofdvraag 

luidt: Welke rol speelde de islamitische wereld in de groei van de wereldhandel tussen 700-1450? 

De vraag wordt behandeld aan de hand van vier deelvragen over opkomst van de islam en het 

Arabische Rijk, handelsnetwerken, producten, transport en de gevolgen van deze handel, vooral  

voor Europa. 

Leerdoelen: De leerlingen maken kennis met een wereldhistorische benadering van het 

onderwerp. Zij plaatsen de geschiedenis van de islamitische wereld niet op een eiland, maar leren 

deze binnen de historische context van de periode te begrijpen. De handel wordt niet vanuit 

louter Europees perspectief bezien. Leerlingen denken na over de gelijktijdigheid van ongelijke 

ontwikkelingen en worden zich ervan bewust dat opkomst en ondergang van beschavingen 

verlopen als golfbewegingen in de geschiedenis. 

Leerinhouden: Zij doen historische kennis op over de islamitische wereld en de handelscontacten 

die deze had en leren deze handelscontacten binnen de context van wereldwijde 

handelsnetwerken te plaatsen. De leerlingen oefenen vaardigheden als werken met 

standplaatsgebondenheid, gelijktijdigheid/ongelijktijdigheid, verandering en continuïteit, het 

maken van historische vergelijkingen. Ook wordt in opdrachten geoefend in het gebruik van 

historische kaarten en primaire bronnen. 

Leeractiviteiten: De lesstof wordt aangeboden als leertekst met afbeeldingen en opdrachten.  

Op basis van de tekst en de opdrachten kan de docent verschillende werkvormen toepassen, 

zoals leerlingen bepaalde onderwerpen nader te laten onderzoeken of onderwerpen verdelen 

onder groepjes leerlingen. Ook is het mogelijk naar aanleiding van dit lesmateriaal individuele of 

groepsopdrachten te geven die uitmonden in presentaties, werkstukken of praktische 

opdrachten. 

Dit onderwerp leent zich er goed voor om leerlingen posterpresentaties te laten maken, 

inlevingsopdrachten te geven, concrete ‘handelswaar’ mee te laten nemen naar de klas of veel 

met beeldmateriaal te doen. Voor de bovenbouwleerlingen zijn vergelijkende opdrachten te 

bedenken die aansluiten bij onderwerpen die al eerder behandeld zijn, bijvoorbeeld Pax Romana 

- Pax Islamica - Pax Mongolica - Pax Americana - EU, handelsnetwerken, handelswegen en handel 

in verschillende grote rijken met elkaar te laten vergelijken. 
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Docentrollen: Afhankelijk van de te kiezen werkvormen. Afhankelijk van het startniveau van de 

leerlingen en de mate van zelfstandigheid introduceert de docent het onderwerp in de klas en 

laat de leerlingen daarna met gerichte opdrachten zelfstandig werken. 

Leerbronnen en leermiddelen: Afhankelijk van de te kiezen werkvormen. Lesmateriaal wordt 

aangeboden op papier en digitaal. Bij het lesmateriaal is een bronvermelding opgenomen, die 

aanknopingspunten biedt voor verder lezen of het vinden van meer bronmateriaal. 

Groeperingsvorm: Afhankelijk van voorkeur docent. Dit lesmateriaal biedt een basis voor 

verschillende werkvormen en groeperingen. 

Tijd: 2-3 x les van 50 minuten: De docent kan ervoor kiezen dit materiaal  integraal te gebruiken, 

bijvoorbeeld in aansluiting bij de behandeling van het kenmerkende aspect over het ontstaan 

van de islam en over de opkomst van steden en staten. Maar het is ook mogelijk het materiaal 

op te knippen en in te zetten op verschillende momenten gedurende het schooljaar of er een 

project van te maken. 

Het is ook mogelijk om dit materiaal te gebruiken als verdiepingsstof voor leerlingen die speciaal 

geïnteresseerd zijn in dit onderwerp. 

Eindresultaat: Afhankelijk van werkvorm. Leerlingen kunnen opdrachten maken, met een 

groepje een (poster-) presentatie maken, een essay schrijven. Het is goed de lessen of het project 

af te sluiten door leerlingen feedback laten geven en te laten nadenken over de toegevoegde 

waarde van deze lessen. 

Beoordeling: Afhankelijk van de vorm waarin de lessenserie wordt uitgevoerd. Docent kan 

beoordeling geven van eindproduct. Ook mogelijk om leerlingen elkaars eindproduct te laten 

beoordelen. 
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VAN KARAVAAN TOT DHOW: HANDEL OP HET 

KRUISPUNT VAN DRIE CONTINENTEN 
INLEIDING 

Handel en maatschappelijke voorspoed zijn nauw met elkaar verbonden. Wij, moderne 

Europeanen, zijn eraan gewend geraakt welvaart en culturele bloei onmiddellijk in verband te 

brengen met maatschappijen die wij ‘westers’ noemen. Wij kijken met een Europa-centrische 

blik naar de wereld en naar het verleden. Voor wie zich deze standplaatsgebondenheid bewust 

is en verder wil kijken dan West-Europa is er echter veel nieuws te ontdekken in de geschiedenis. 

Handel drijven is een van de belangrijkste verbindende factoren in geschiedenis van de mens. Zij 

wordt ingegeven door economische motieven, maar heeft gevolgen voor allerlei aspecten van 

het bestaan. 

De periode die wij de middeleeuwen noemen, was voor een groot deel van Europa een tijd van 

verdeeldheid, armoede en onveiligheid. Het West-Romeinse Rijk  had opgehouden te bestaan. 

Er was geen sterke overheid meer die de orde handhaafde of zorgde voor veiligheid en 

bescherming van de bevolking. Grote delen van het platteland werden geteisterd door 

roversbendes onder leiding van sterke mannen. Handel werd bemoeilijkt, de geletterdheid slonk 

enorm en geld werd nauwelijks nog gebruikt. Deze toestand vormde een groot contrast met de 

situatie in West- en Centraal-Azië en in Noord-Afrika, het gebied dat wij meestal aanduiden met 

de term Midden-Oosten, ofwel de islamitische wereld. 

Tegenwoordig komt dit gebied zelden op een positieve manier in het nieuws bij westerse media. 

Toch was er een periode in de wereldgeschiedenis waarin de islamitische wereld een grote bloei 

doormaakte en het kloppend hart was van de toenmalige wereldhandel. Tussen ca. 700 en 1450 

verbond dit gebied door zijn centrale ligging tussen Afrika, Europa en Azië de grootste 

handelsroutes van die tijd. Dit was ook de tijd waarin de islam zich verspreidde. Handel en religie 

speelden een doorslaggevende rol in de groei van de contacten en de interactie tussen de drie 

continenten. Over deze periode gaan deze lessen. 

De vraag die we hier centraal stellen is: 

Welke rol speelde de islamitische wereld in de groei van de wereldhandel tussen 700 en 1450? 

Wij zullen ons laten leiden door de volgende deelvragen: 

1. Welke invloed hadden de opkomst en de uitbreiding van de islam op de groei van de 
intercontinentale handel in deze periode? 

2. Met welke handelsroutes stonden de moslims in contact, en hoe droegen deze routes bij 
aan de economische bloei van de islamitische wereld? 
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3. Welke producten werden er verhandeld, op welke manier en door wie? 
4. Wat waren de gevolgen van de toegenomen internationale contacten door de handel voor 

met name Europa? 
 

Wij moeten ons er steeds van bewust zijn dat ‘de wereld’ er tot 1492 voor de bewoners van Afrika, 

Europa en Azië anders uitzag dan voor ons. Men had nog geen contact met de Noord- en Zuid-

Amerika en geen idee van het bestaan van Australië. De toenmalige wereld bestond uit de drie 

aan elkaar grenzende continenten: dát was de wereld. Juist op de plek waar de drie elkaar raken, 

bevindt zich het brandpunt van ons onderzoek.  

 

DEELVRAAG 1: WELKE INVLOEDEN HADDEN DE OPKOMST EN DE UITBREIDING VAN 

DE ISALM OP DE GROEI VAN DE INTERCONTINENTALE HANDEL IN DEZE PERIODE? 

UITBREIDING 

In 622 vluchtte Mohammed van Mekka naar Medina. Vanaf dat moment kreeg de islam steeds 

meer aanhang en invloed op het Arabisch schiereiland. Na de dood van Mohammed in 632 

ontbrandde de strijd om zijn opvolging. Omdat Mohammed zowel geestelijk als wereldlijk leider 

was geweest, werd zijn opvolger, de kalief, dit ook. 

Vanaf 661 kwam het Arabische Rijk onder leiding van de dynastie der Omajjaden. Onder de 

Omajjaden werd het Arabische Rijk enorm uitgebreid. Dit kon gebeuren omdat de andere 

grootmachten van die tijd, het rijk der Sassaniden (het voormalige Perzische Rijk) en Byzantijnse 

Rijk, verzwakt waren. Hierdoor konden de Arabieren gemakkelijk grote delen van deze rijken 

innemen. Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 waren er ook in het westen geen sterke 

staten meer, waardoor het grootste deel van het Iberisch Schiereiland en Noord-Afrika snel 

veroverd werden. Damascus werd de nieuwe hoofdstad van de Omajjaden. 

In 749 kwam na een opstand een nieuwe dynastie aan de macht: de Abbasiden. Zij stichtten een 

nieuwe hoofdstad, Bagdad, en tijdens dit kalifaat kwam het rijk tot grote bloei. Tijdens dit Gouden 

Tijdperk van de Islam namen kunst, cultuur, wetenschap en welvaart een grote vlucht in het rijk. 

Wel splitsten zich vanaf de 10e eeuw verschillende gebieden af waar onafhankelijke kalifaten 

uitgeroepen werden, zoals het kalifaat van Cordoba op het Iberisch schiereiland en het 

Fatimiden-kalifaat in Noord-Afrika. 

Aan het kalifaat van de Abbasiden kwam een einde toen in 1258 de Mongolen Bagdad 

veroverden en enorme verwoestingen aanrichtten, waarvan het gebied zich nauwelijks wist te 

herstellen. 
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OPDRACHT 1 

a) Bekijk de kaart van het Oemajjaden Kalifaat. Zoek op welke landen er nu in dat gebied 
liggen. 

b) Bedenkt welke grote rijken de moslims vanaf de zevende eeuw gebied veroverd hebben. 
Geef aan waarom zij daarin zo snel slaagden.  

c) Vergelijk de kaarten I en II. Welke overeenkomsten en verschillen zie je? 
d) Welke geografische voordelen had de islamitische wereld binnen de intercontinentale 

handel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Het kalifaat van de Oemajjaden in zijn grootste omvangi 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. De islamitische wereld in de 9e eeuwii 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c6/Umayyad_Caliphate_in_710.png
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HANDEL 

Door de Arabische veroveringen ontstond een groot rijk waar veel handel gedreven werd, zowel 

in het rijk zélf als met gebieden daarbuiten. 

Er zijn verschillende factoren aan te wijzen die de handel stimuleerden. 

Al tijdens het leven van Mohammed werden regels opgesteld waaraan handel en handelaren 

moesten voldoen. Mohammed was zelf koopman geweest en droeg de handel een warm hart 

toe. Volgens de Koran is handel toegestaan en goed omdat mensen nu eenmaal voedsel, kleding, 

huisraad en andere goederen nodig hebben om te leven. Winst maken op handel is ook 

toegestaan. Geldige transacties moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals: koper en 

verkoper zijn vrije, volwassen en gezonde mannen, de koper moet de waarheid spreken over de 

koopwaar, alleen goederen die je ook werkelijke bezit mag je te koop aanbieden, afspraken over 

de koop kunnen mondeling of schriftelijk gemaakt worden, en beide partijen moeten zich aan de 

afspraken houden. iii Voldeed een bepaalde transactie niet aan deze voorwaarden, dan kon de 

zaak aangekaart worden bij een rechtbank.  

Handel heeft ook altijd betaalmiddelen nodig. De verschillende kalifaten gaven hun eigen munt 

uit die overal in de Arabische wereld vertrouwd en geaccepteerd werd. Van Chinese handelaren 

namen Arabische kooplieden al snel het gebruik van wisselbrieven over. Dit zorgde ervoor dat 

handelaren niet op weg hoefden te gaan met grote hoeveelheden muntgeld. Zij plaatsten hun 

geld bij een bank, die wisselbrieven uitgaf waarin de kredietwaardigheid van de koopman 

beschreven stond. Dit vergemakkelijkte de lange afstandshandel. Later hebben Europeanen deze 

veilige manier van handeldrijven van de moslims overgenomen. 

De Abbasiden voerden een politiek van centralisatie en bureaucratisering, waardoor regels en 

wetten in het hele rijk werden toegepast en gehandhaafd. Dit gaf kooplieden veel duidelijkheid 

en veiligheid. Je wist waar je aan toe was, aan welke regels je je moest houden en dat er in het 

geval van overtreding een straf kon worden opgelegd. Ook konden kooplieden erop vertrouwen 

dat de veiligheid op de handelsroutes zo goed mogelijk gehandhaafd werd. Dankzij de religieuze 

voorschriften en de bestuurlijke maatregelen liepen handelaren minder risico, waardoor de 

handel sterk werd gestimuleerd. 

Door de snelle verbreiding van de islam verspreidde ook de Arabische taal zich over een groot 

gebied.  De Koran was immers in het Arabisch geschreven. Hoewel in het Arabische Rijk 

verschillende talen gesproken werden, werd het Arabisch al snel de verbindende taal. 

Handelaren konden dus in het Arabisch met elkaar communiceren en contracten opstellen in het 

Arabisch wat het handeldrijven gemakkelijk maakte. 
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In het gebied waar de islam zich verspreidde, waren al eeuwenlang ook Joodse en christelijke 

handelaren actief. Door de tolerante houding van de islam ten opzichte van de mensen van het 

Boek bleven deze kooplieden actief en profiteerde de handel in het hele Arabische Rijk van hun 

netwerken. 

OPDRACHT 2 

Deze munten zijn de eerste munten die geslagen zijn in het Abbasidenrijk. Hoewel zij 12 

maanden na elkaar gemaakt zijn, zien we toch opvallende verschillen. 

a) Vergelijk de munten. Welke verschillen zie je? 
b) Probeer een verklaring te vinden voor deze verschillen. Gebruik in je antwoord de 

begrippen continuïteit en verandering. 
c) Leg uit dat het gebruik van dergelijke munten de handel stimuleerde. Leg in je antwoord 

een verband met de overige stimulerende factoren die in de tekst hierboven aan bod 
kwamen. 

 

 

 

 

 

 

 

I. Gouden dinar, uitgegeven door kalief Abd al-Malik, in 696-697 
 

 

 

 

 

 

 

 

II. Gouden dinar, uitgegeven door kalief Abd al-Malik, in 696-697iv 
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DEELVRAAG 2: MET WELKE HANDELSROUTES STONDEN DE MOSLIMS IN CONTACT, 

EN HOE DROEGEN DEZE ROUTES BIJ AAN DE ECONOMISCHE BLOEI VAN DE 

ISLAMITISCHE WERELD? 

ZIJDEROUTE 

Het Arabische Rijk lag in het gebied waar al eeuwenlang de eindpunten waren van de zijderoute. 

Deze route liep vanuit China dwars door Centraal-Azië naar de kusten van de Middellandse Zee 

en verbond zo Azië, Europa en Noord-Afrika met elkaar. De route kende allerlei vertakkingen en 

liep door vaak onherbergzame streken. Zij heeft haar naam te danken aan een van de meest 

verhandelde en kostbare goederen die er vervoerd werden: Chinese zijden stoffen. Al in de 

oudheid werd zijde druk verhandeld en deze stof was zeer geliefd bij bijvoorbeeld de Romeinen. 

En dat gold ook voor de elites in latere tijden.  Maar zijde was niet het enige luxeproduct dat zijn 

weg vond naar de markten rond de Middellandse Zee. Porselein, specerijen, katoen, tropische 

houtsoorten, ivoor, parels, edelstenen en kleurstoffen zoals lapis lazuli, kobalt en indigo werden 

over de zijderoute aangevoerd.  

Door de veroveringen lagen veel welvarende steden aan de zijderoute nu binnen de grenzen van 

het Arabische Rijk. Hierdoor had het rijk een veel grotere bevolking gekregen. Al deze mensen en 

steden betaalden belastingen en zo ontstond er een rijke bovenlaag. Hierdoor steeg de vraag 

naar luxeproducten enorm en konden de kooplieden van de Zijderoute met klinkende munt 

betaald worden. 

Na de Mongoolse veroveringen kreeg de handel op de Zijderoute een extra impuls. Tussen 1258 

en 1450 lag het hele traject van deze handelsroute binnen het Mongoolse Rijk. De Pax Mongolica 

waarborgde veilig reizen en zorgde voor bestuurlijke eenheid, wat de handel verder stimuleerde. 

OPDRACHT 3 

a) Zoek een kaart op van de zijderoute, bijvoorbeeld 
http://www.silkroutes.net/SilkRoadMaps/PictureMapRoutes.jpg. 

b) Geef per product aan van waar naar waar dit verhandeld werd. 
c) Leg een verband tussen de handel in dit gebied en de Pax Mongolica. 

 

TRANS SAHARA ROUTE 

Deze handelsroute door Noord-Afrika bestond al sinds mensenheugenis. Hij verbond de 

zuidelijke kusten van de Middellandse Zee met gebieden in en ten zuiden van de Sahara en met 

de West-Afrikaanse kust. Door de Arabische veroveringen en de verspreiding van de islam in 

Noord-Afrika kreeg ook deze handelsroute een enorme impuls. Een groot deel van dit gebied 

werd onderdeel van het Arabische Rijk, en zo werd de route aangesloten op nieuwe markten.  

http://www.silkroutes.net/SilkRoadMaps/PictureMapRoutes.jpg
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Ten zuiden van de Sahara kwamen mede hierdoor koninkrijken, zoals het koninkrijk Mali, tot 

bloei. Karavanen door de Sahara vervoerden goud, zout, slaven en ivoor. Maar ook pelgrims op 

weg naar Mekka, maakten gebruik van deze route. Een beroemd voorbeeld van zo’n pelgrim - en 

een illustratie van de rijkdom van Mali - is de bedevaart van Mansa Musa. Deze Malinese koning 

gaf onderweg naar Mekka tijdens een tussenstop in Cairo zóveel goud uit, dat de goudprijs er 

binnen korte tijd enorm daalde. Sindsdien was de rijkdom van het koninkrijk Mali legendarisch 

en de roem ervan spoorde eeuwen later nog ontdekkingsreizigers ertoe aan tochten naar Afrika 

te ondernemen.  

De  stad Timboektoe lag op een knooppunt van karavaanroutes door de woestijn en werd een 

centrum van wijsheid en geleerdheid. Van en naar Timboektoe ontstond een levendige handel in 

boeken en geschriften, die er tot op de dag van vandaag in bibliotheken bewaard worden. 

 

           Trans Sahara handelsroutesv   

OPDRACHT 4 

a) Welke producten werden er vanuit welke gebieden op de Trans Sahara Route 
verhandeld? 

b) Geef aan waar de meeste producten naartoe gingen en geef hiervoor een verklaring. 
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HANDELSNETWERK INDISCHE OCEAAN 

Dit handelsnetwerk was een netwerk van scheepsroutes tussen havensteden op de kusten van 

de Indische Oceaan, de Rode Zee, de Perzische Golf en Oost Afrika. Het was het grootste 

handelsnetwerk van de periode tussen 600-1450. De handel verliep per schip: Arabische dhows 

of Chinese jonken. Goederen werden in grote hoeveelheden vervoerd in het ruim van deze 

zeilschepen. De handel was afhankelijk van de richting van de moessonwinden: die bepaalde de 

richting waarin de schepen ieder halfjaar konden varen. Dat betekende ook dat in de 

havensteden handelaren uit allerlei landen wachtten op de juiste wind. Dat maakte dat deze 

steden zeer kosmopolitisch waren en cultureel tolerant. vi Geen enkele staat domineerde dit 

netwerk, de zee was open voor alle kooplieden. Er werd gehandeld in grote hoeveelheden hout, 

specerijen, ivoor, textiel, exotische dieren en metalen voorwerpen.  

In deze periode was er sprake van grote vooruitgang in de scheepvaart. De Arabieren hadden het 

gebruik van het astrolabium al van de Grieken geleerd, en van de Chinezen namen zij het kompas 

over, waardoor er ook ’s nachts en bij bewolkte hemel goed genavigeerd kon worden. Schepen 

van Arabische kooplieden voeren steeds verder, waardoor ook de islam zich steeds verder 

verspreidde, zoals bijvoorbeeld naar Sumatra, Java en Malakka.  

 

 

 

 

       

Scheepvaartroutes op de Indische Oceaanvii 
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OPDRACHT 5 

a) Bedenk met behulp van bovenstaande kaart en de informatie uit de tekst wanneer welke 
goederen in welke richting verscheept konden worden. 

b) Leg uit dat de karavaanroutes door de Sahara, de Zijderoute en de scheepvaart op de 
Indische Oceaan afhankelijk waren van elkaar. 

 

EUROPESE ROUTES 

Al sinds de tijd van Grieken en Romeinen verbond het scheepvaartnetwerk van de Middellandse 

Zee de kusten van deze zee met elkaar. Met de val van het West-Romeinse Rijk was de handel in 

het westelijk deel achteruitgegaan. In het Oost-Romeinse Rijk zorgde het gezag van de keizer in 

Constantinopel voor continuïteit van de handel in het oostelijk deel van de Middellandse Zee en 

het Zwarte Zeegebied. Maar zoals we steeds gezien hebben, betekenden de Arabische 

veroveringen ook hier een enorme stimulans voor de handel en scheepvaart. Handelaren - 

christenen, Joden en moslims - stonden in aanzien en werden door rechtbanken en wetgeving 

beschermd. Steden als Cairo en Alexandrië werden belangrijke handelscentra. Olijfolie, parfums, 

edelstenen, zijde en glaswerk werden druk verhandeld. Ook de havens aan de Zwarte Zee werden 

bij dit netwerk betrokken: daar eindigden tenslotte sommige van de wegen die onderdeel 

uitmaakten van de Zijderoute. Het Middellandse Zee-netwerk stond ook in contact met de 

handelsroute op de Indische Oceaan. Vaak werden goederen uit Azië vervoerd naar de Rode Zee, 

daar overgeladen op de ruggen van dromedarissen en door de woestijn verder gebracht naar 

Cairo of Alexandrië.  

Tijdens en na de kruistochten werd de rol van Italiaanse steden als Genua en Venetië  steeds 

belangrijker. Zij gingen de scheepvaart op de Middellandse Zee domineren waardoor de 

Aziatische producten steeds makkelijker Europa bereikten. 

Via de handel met het gebied rondom de Zwarte Zee stonden Arabische kooplieden ook in 

contact met Noord-Europa. Al vroeg voeren Vikingen met hun smalle schepen grote rivieren als 

de Wolga en de Dnjepr af om handel te drijven met de Byzantijnen en de Arabieren. Zij brachten 

huiden, bont, barnsteen, zwaarden en slaven naar de kusten van de Zwarte Zee en de Kaspische 

Zee. Uit archeologische vondsten in Noord-Europa weten wij dat de Vikingen zijde, glaswerk, 

gouden munten en edelstenen mee naar huis namen. De Vikingen, en later de Roes, betaalden 

deze luxeproducten vooral met slaven die zij op de heenweg hadden buitgemaakt. 

De stad Novgorod vormde de verbinding tussen de noordelijke handelsroutes  met die vanaf de 

Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Zo kon het gebeuren dat in Scandinavië allerlei Aziatische 

producten te koop waren, en dat er in het Arabische Rijk veel Oost-Europeanen als slaaf verkocht 

werden. 
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OPDRACHT 6 

Unieke ring mogelijk bewijs voor contact Scandinaviërs met Arabische wereldviii 

 “Een ring die meer dan duizend jaar geleden werd vervaardigd laat zien dat Scandinavische 

handelaren contact hadden met de Arabische wereld. Dit blijkt uit nieuw onderzoek. Op de ring, 

die in een Scandinavisch graf werd gevonden, staat in het Oud Arabisch de tekst ‘voor Allah’ of 

‘aan Allah’. 

Geen kwarts maar glas 

De ring werd eind negentiende eeuw al gevonden bij opgravingen van een handelscentrum van 
de Scandinaviërs in Birka, Zweden. Het bijzondere voorwerp bevond zich in een graf van een 
vrouw uit de negende eeuw. Lange tijd werd gedacht dat de paarse steen in de ring een amethist 
was – een violette uitvoering van het mineraal kwarts. Nieuw onderzoek wijst echter uit dat het 
geen kwarts maar gekleurd glas is dat in de ring verwerkt is. Dit was erg kostbaar in die tijd.  
Wetenschappers van de Universiteit van Stockholm gebruikten een elektronenmicroscoop om 
de materiaalsoort te bepalen en legden tevens haarscherp de inscriptie ‘voor Allah’ of ‘aan Allah’ 
vast, die in het oude Koefische schrift in het glas stond gekrast. Hierdoor suggereert de vondst 
dat de Scandinaviërs in contact stonden met de Arabische wereld.” 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Wolga netwerkix 

Leg in je eigen woorden uit hoe de Arabische ring in Scandinavië terecht kwam. Gebruik daarbij 

de kaart van het Wolga-netwerk. 
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OPDRACHT 7 

Tussen 700 en 1450 verbonden handelsroutes China met West Europa, en de Sahara met de 

Zwarte Zee.  

a) Geef op onderstaande kaart met ballonnen aan welke netwerken hierbij betrokken waren 
en trek lijnen om aan te geven hoe de handelsroutes liepen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    

    x 

b) Bekijk onderstaande kaart en beschrijf in je eigen woorden langs welke sub-netwerken 
bijvoorbeeld zijde uit China in Vlaanderen kwam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

xi 
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c) Bestudeer onderstaande tabel. Welke rol speelde de handel in de islamitische wereld in 
de intercontinentale handel vanaf 1000? Verwerk in je antwoord gegevens uit de drie 
bronnen van vraag 7. 

 Naar: West 

Europa 

Oost 

Europa 

Islam. 

gebieden 

Centraal 

Azië 

Sub-

Sahara 

Afrika 

Zuidoost 

Azië 

 

Van:         

West 

Europa 

 X zwaarden Slaven, 

zwaarden 

---- ---- ----  

Oost 

Europa 

 Slaven, 

huiden, 

zilver 

X Slaven, 

huiden, 

zilver 

Huiden, 

zwaarden 

---- ----  

Islam. 

Gebieden 

 Peper, 

specerijen, 

textiel 

zijde, 

zilver 

Textiel, 

zilver 

X Textiel Zout, 

textiel, 

kant en 

klare 

producten, 

zwaarden, 

paarden 

Paarden, 

goud, 

specerijen 

 

Centraal 

Azië 

 ---- Zilver Papier, 

zilver, 

slaven 

X ---- Zilver, 

doorvoer 

uit China, 

Islam. 

Gebieden, 

paarden 

 

Sub 

Sahara 

Afrika 

 ---- ---- Goud, 

slaven, 

ivoor, rijst 

---- X Hout, 

ijzer 

 

Zuidoost 

Azië 

 ---- ---- Peper, 

specerijen, 

zijde, 

teak, 

textiel, 

parfum, 

porselein 

Zijde, 

thee, 

peper, 

textiel 

textiel X  

        

 

 

Handelsstromen tussen verschillende gebieden rond het jaar 1000xii 

 

DEELVRAAG 3: WELKE PRODUCTEN WERDEN ER VERHANDELD, OP WELKE MANIER 

EN DOOR WIE? 

Door de veroveringen werd de islamitische wereld de spil van de wereldhandel. 

Grote gebieden, rijke steden en belangrijke handelsroutes lagen in het gebied waar moslims de 

scepter zwaaiden.  De Pax Islamica zorgde voor economische en culturele bloei. Er werd zowel 

handel gedreven tussen de moslims onderling als met de niet-islamitische buren. Door de 

centrale ligging ontwikkelde het Arabische rijk zich als knooppunt van handel en ontwikkelden 

een groot aantal steden zich tot stapelmarkten. In steden als Damascus, Bagdad, Mosul, 
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Samarkand, Merv, Cairo en Alexandrië waren spullen te koop uit de hele toenmalig bekende 

wereld. Chinese zijde, porselein, Indiase katoen, parels en edelstenen, specerijen van de Indische 

eilanden, kleur- geur- en verfstoffen lagen opgestapeld in pakhuizen te wachten op kopers. De 

belangrijkste handelsroutes waren de zijderoute en de scheepvaartroutes op de Indische Oceaan. 

De zijderoute begon in China, en liep dwars door Azië naar de kusten van de Middellandse en de 

Zwarte Zee.  De zijderoute werd gevormd door een karavaanroute met allerlei vertakkingen, die 

door vaak onherbergzame en droge streken voerde. Kooplieden maakten de lange tocht in 

handelskaravanen: grote aantallen kamelen werden beladen met handelswaar. Voedsel en water 

voor onderweg droegen zij ook mee op hun rug. Aan de weg lagen zo om de 120 kilometer 

karavanserais: herbergen waar mensen en dieren konden eten, drinken en rusten. De afstand 

van 120 kilometer is ongeveer de afstand die een zwaar bepakte kameel kan lopen zonder te 

drinken. In deze karavanserais ontmoetten de kooplieden collega’s uit allerlei gebieden en ’s 

avonds zaten zij bij elkaar en wisselden ervaringen en verhalen met elkaar uit. En vaak namen zij 

elkaars koopwaar over, want het gebeurde zelden dat een en dezelfde handelaar de hele 

zijderoute aflegde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Izadkhast karavanserai in Iranxiii 

Nomadische stammen in de gebieden waar de zijderoute doorheen liep, speelden een 

belangrijke rol in het onderhoud van de wegen, het transport van goederen en de beveiliging en 

verzorging van de reizigers en de dieren. Zij boden diensten aan als gids en verkochten de 

handelaren water en voedsel, vaak in ruil voor zijden stoffen. xiv Onmisbaar voor deze nomaden 

waren paarden, die zij vaak kochten van Vikingen die via de Wolgaroute uit het noorden kwamen. 
xv Wat opvalt is dat de koopwaar uit alle richtingen kwam, en door de kopers uiteindelijk ook 

weer in allerlei verschillende gebieden verspreid werd. Zo werd de kleurstof kobalt die 

oorspronkelijk uit Perzië gehaald werd, ook wel ‘Mohammedaans blauw” genoemd.  
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De Chinezen kochten deze kleurstof in grote hoeveelheden op om er hun porselein mee te 

beschilderen. En in Centraal Azië werd er in die tijd geen gebouw neergezet dat niet versierd was 

met in kobaltblauw gedecoreerde tegels.xvi 

                                  

 

Kalyan Moskee, Boechara, Oezbekistanxvii 

Vanaf het startpunt van de zijderoute in China werd ook thee verhandeld. Thee werd een 

populaire drank in heel Azië en kon door het geringe gewicht gemakkelijk over lange afstanden 

op kamelenruggen meegevoerd worden.  

De Chinezen waren de eersten die papiergeld gebruikten, maar dit had als nadeel dat het buiten 

China niet altijd op waarde geschat werd. Daarom werd thee, net als zijde, ook vaak gebruikt als 

betaalmiddel door handelaren op de zijderoute. xviii 

Om papiergeld te maken heb je papier nodig, en ook dit was een Chinese uitvinding. Het procedé 

om uit lompen papier te maken werd omstreeks 750 overgenomen door de Arabieren. 

Samarkand was de eerste papierproducent buiten China, en van daaruit werd het mét de handel 

verspreid over het hele gebied van de zijderoute en daarbuiten. In de Arabische wereld ontstond 

een enorme boekproductie, mogelijk gemaakt door de ruime beschikbaarheid van goedkoop 

papier. Cairo en Cordoba werden centra van boekproductie en de handel in boeken.  

Papier werd niet alleen gebruikt voor boeken, maar zorgde er ook voor dat de handel 

gemakkelijker verliep. Kooplieden stelden contracten op, er werd gecorrespondeerd met 

zakenpartners ver weg en als er iets misging kon op basis van schriftelijk bewijs een rechtszaak 

aangespannen worden. xix 
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OPDRACHT 8 

Bestudeer onderstaande bron uit De Muqaddimah, de introductie bij de Geschiedenis van de 

Wereld, geschreven door de geleerde Ibn Khaldun in de 14e eeuw. In dit fragment beschrijft hij 

de moeilijkheden waarmee een koopman te maken kon krijgen: 

“Er zijn maar weinig eerlijke handelaren. Het is onvermijdelijk dat er wordt bedrogen, dat er 

gerommeld wordt met de koopwaar waardoor deze bederft, en dat betalingen te laat komen 

waardoor de winst verloren gaat. Wat ook vaak voorkomt is dat mensen hun verplichtingen 

niet nakomen of deze ontkennen, en dat kan rampzalig zijn voor de winst tenzij de 

verplichtingen schriftelijk zijn vastgelegd in het bijzijn van getuigen. Juristen zijn in dergelijke 

gevallen alleen maar nuttig als er ook duidelijk bewijs is. 

Al deze dingen brengen problemen met zich mee voor de koopman. Met een hoop pijn en 

moeite kan hij misschien wat winst maken, maar voor hetzelfde geld verliest hij zijn hele 

kapitaal. Alleen als hij niet bang is voor onenigheid, weet hoe hij een rekening moet vereffenen, 

en als hij altijd bereid is om naar de rechter te stappen om een geschil uit te vechten, maakt 

hij een kans om eerlijk behandeld te worden door handelaren, omdat hij een conflict niet 

schuwt. Anders heeft hij de bescherming van zijn stand nodig. Dit levert hem respect op in de 

ogen van handelaren en zal ervoor zorgen dat rechters zijn  aanspraken verdedigen tegenover 

zijn schuldeisers. Op deze manier zal hij zijn gelijk krijgen en geld terugkrijgen van de 

schuldeisers, vrijwillig of onder druk.” xx 

a) Welke problemen voor de handelaar worden er in deze bron opgesomd? 

b) Op welke manieren moet de koopman zich hiertegen verweren? 

c) In de tekst wordt benadrukt dat schriftelijk bewijs bepalend is voor een eerlijke gang van 

zaken. Welke kanttekening kun je hierbij plaatsen na lezing van de hele tekst? 

 

KAARTEN 

De handel over lange afstanden en de beschikbaarheid van papier stimuleerden ook  de 

cartografie. Door kennis van de wereld konden kooplieden steeds verder van huis handeldrijven. 

Tegelijkertijd leverde deze lange-afstandshandel ook weer veel nieuwe kennis op over verre 

streken. Goede kaarten waren ook nodig voor pelgrims uit de hele islamitische wereld om de weg 

naar Mekka te vinden. Samen met de bloei van de wetenschap in het Arabische rijk leverden 

handelsreizen allerlei nieuwe geografische kennis op die door cartografen in beeld gebracht werd. 

Eén van de beroemdste wereldkaarten werd in de 12e eeuw gemaakt door de Arabische 

wetenschapper al-Sharif al-Idrisi, in opdracht van Roger II, koning van Sicilië. De Abbasiden 

hadden al kaarten van de wereld laten maken met als centrum de Kaäba in Mekka. Al-Idrisi bracht 

in zijn nieuwe wereldkaart eeuwenoude ervaring en kennis samen met nieuwe en maakte zo een 
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voor die tijd zeer moderne wereldkaart, waarin de islamitische wereld het middelpunt vormde. 

De kaart werd vooral gebruikt voor bestuurlijke doeleinden. Machthebbers konden er steden, 

landen en grenzen op vinden. Maar de kaart had ook een commerciële functie. Er stonden  

handelsroutes, wegen, handelssteden en grenzen op aangegeven; onmisbare informatie voor 

kooplieden.  

Voor ons is het bijzonder dat de kaart ondersteboven lijkt te staan: het zuiden ligt boven. Deze 

oriëntatie zegt iets over de maker en de gebruikers. Zij waren moslims, en waren georiënteerd 

op Mekka. Maar de maker en gebruikers van de kaart leefden in gebieden ten noorden van 

Mekka; zij keken dus vanuit hun woonplaats als het ware naar ‘beneden’: naar het centrum van 

hun wereld.xxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Idrisi’s 

wereldkaartxxii 

 

DHOWS 

De handel op de Indische Oceaan werd vooral uitgevoerd met dhows: houten schepen met een 

wendbaar driehoekig zeil en een groot ruim. Deze dhows konden groot zijn, en om ze te varen 

was relatief veel bemanning nodig.  
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Hiervoor werden zeelieden geworven aan de oostkust van Afrika, het Arabisch schiereiland en de 

Indiase kust. Maar ook slaven, aangevoerd vanuit Oost-Europa of uit West-Afrika werden 

hiervoor ingezet.  

De handel op de Indische Oceaan was zeer internationaal, en vaak was Arabisch de lingua franca 

onder de kooplieden op deze zee. De verschillende Arabische autoriteiten stimuleerden de 

scheepvaart door loodsen aan te bieden, konvooien te beschermen en piraterij te bestrijden. 

Aanvankelijk waren de handelsroutes over land en die over zee nog communicerende vaten: ging 

het goed met de zijderoute, zoals tijdens de Pax Mongolica: dan nam de zeehandel in de Indische 

Oceaan af. De val van het Mongoolse Rijk en de versplintering van het Arabische Rijk maakten 

handel over land moeilijker, en daardoor groeide vanaf de dertiende eeuw de zeehandel op de 

Indische Oceaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dhowxxiii 

Goederen werden vanuit China of India vaak per dhow door de Rode Zee naar Egypte gebracht, 

en daar overgeladen op karavanen. Zo bereikten de Aziatische producten Cairo en Alexandrië: 

steden die zich ontwikkelden tot grote stapelmarkten. Een mooi voorbeeld van een product dat 

deze route aflegde, is lapis lazuli, een mineraal dat vanuit gebieden in het huidige Afghanistan 

met ezelkaravanen naar havens aan de Indische Oceaan gebracht werd. Daar werd het 

overgeladen in dhows en naar Egypte gebracht. Vandaar brachten karavanen het door de 

woestijn naar Syrische havensteden, waar schepen het meenamen naar bijvoorbeeld Venetië om 

verder verhandeld te worden, onder meer naar West-Europa. Hier werd lapis lazuli gebruikt als 

pigment voor verf. En zo kwam de kleur ultramarijn op het palet van Europese 

renaissanceschilders terecht. De naam van deze kleur betekent niets anders dan: van overzee.xxiv 
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OPDRACHT 9 

In Cairo bevindt zich in de grote synagoge het archief van de Joodse kooplieden in Egypte. Hiervan 

zijn veel documenten bewaard gebleven omdat volgens Joods gebruik documenten waarin God 

genoemd wordt, niet vernietigd mogen worden. Joodse kooplieden speelden een belangrijke rol 

in de handel tussen de islamitische wereld en het handelsnetwerk van de Indische Oceaan. 

Onderstaande tekst is een deel van de correspondentie tussen de handelspartners Joseph ben 

Abraham in Aden en Abraham Yiju in Mangalore, India. (ca. 1130) 

“Meester, u schreef dat u de zijde verkocht hebt en dat u deze met nog 

andere goederen verstuurd hebt op de schepen van Rashmit. Echter, ik 

heb gehoord dat de schepen van Rashmit allemaal verloren zijn 

gegaan. Dat de Heer, de Gezegende, u en mij mag compenseren. (…) 

Dit jaar is het mij niet gelukt om goud en zijde te sturen. In plaats 

daarvan stuur ik 20 dinar uit Mali, oude dinars en goed goud. Betaal 

hiermee de kopersmid voor zijn werk en met de rest vraag ik u voor mij 

een hoeveelheid kardemom kopen, en als dat niet te krijgen is, iets 

anders dat God, Hij zij geprezen, beschikbaar stelt. En stuur alstublieft 

alles met het eerste schip dat uitvaart. (…) 

Ik stuur u een paar dingen die minder kostbaar zijn, namelijk twee 

zakken witte suiker, een grote fles, in een stevige mand, helemaal 

gevuld met rozijnen; en een pond kohl uit de Mahgreb, een pond 

costuswortel, een pond vitriool, een half pond litharge, drie ons 

gom,en vijf bundels Egyptisch papier; daarbij nog, in een klein mandje zeven bolletjes koosjere 

kaas. Alles bij elkaar zijn dit vijf pakketten. Daarbij komt nog het koper dat ik u stuur in een 

zeildoek. Dat maakt dus zes pakketten. Op ieder pakket heb ik geschreven: “ Abraham Yiju, 

zending van Joseph,” en ik heb alles samen met de 20 dinar meegestuurd met Sheik Ahmad, de 

kapitein, zoon van Abu ‘l-Faraj.”xxv xxvi 

a) Zoek de geografische namen op die in deze bron genoemd worden. 
b) Maak een lijst van de goederen die in deze bron genoemd worden en zoek op waarvoor 

ze gebruikt worden. 
c) Welke conclusie kun je trekken uit het gegeven dat munten uit Mali in India gebruikt 

konden worden?  
d) Wat kun je uit deze brieffragmenten opmaken over de communicatie tussen de twee 

zakenpartners die zo ver van elkaar zaten? 
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CONTACT MET EUROPA 

De bloei van de handel in de islamitische wereld speelde zich af in een tijd waarin West-Europa 

een onrustige periode doormaakte waarin handel en geld aanvankelijk nauwelijks een rol 

speelden.  

Toch was er wel contact  tussen Europa en de islamitische wereld. Er werden diplomatieke 

relaties onderhouden, bijvoorbeeld met Karel de Grote, maar moslimkooplieden waagden zich 

meestal liever niet voorbij Constantinopel. xxvii Europa werd als een onbeschaafd, armoedig en 

gevaarlijk gebied gezien. Omgekeerd reisden Europeanen maar al te graag naar de islamitische 

gebieden: daar was nu eenmaal veel aantrekkelijks te halen. Wij hebben gezien dat Vikingen en 

later ook de Roes, de voorouders van wat later de Russen werden, via grote rivieren als de Wolga 

en de Dnjepr naar de Zwarte Zee en de Kaspische Zee voeren om daar handel te drijven met de 

Arabische en andere islamitische volkeren in Centraal-Azië. Zij voeren met hun smalle schepen 

de rivieren af. Omdat de schepen weinig diepgang hadden waren deze schepen ook geschikt voor 

het bevaren van rivieren. Bij watervallen of andere obstakels tilden de mannen zo’n schip uit het 

water en droegen het naar een plek waar het weer in het water gelegd kon worden. Aangekomen 

op de plaats van bestemming  kochten zij luxeproducten als zijde, katoen, edelstenen, geur- en 

kleurstoffen. Vikingen verkochten natuurproducten als bont, huiden, barnsteen, honing en 

paarden. Maar de belangrijkste handelswaar die zij meebrachten waren slaven. Onderweg naar 

Azië namen de Vikingen en de Roes mensen gevangen en dezen werden als handelswaar 

meegevoerd. De noorderlingen waren niet bekend met het gebruik van geld, maar gebruikten de 

slaven als ruilmiddel voor de dure oosterse producten. Zo gebeurde het dat er grote aantallen 

Europese slaven terechtkwamen in rijke steden als Bagdad, Samarkand en Boechara.xxviii 

Vanaf de dertiende eeuw nam de handel op de Middellandse Zee enorm toe. Venetianen en 

Genuezen rivaliseerden met elkaar om de beste handel met de Arabische en later ook de 

Ottomaanse gebieden. Zij vervoerden oosterse producten die West-Europeanen tijdens de 

kruistochten hadden leren kennen en waarvan men in Europa de smaak te pakken had gekregen. 

Mede door bevolkingsgroei en de opkomst van de steden begon de handel in West-Europa op te 

bloeien en ontstond er een stedelijke burgerij die zich luxe producten kon veroorloven. De vraag 

naar zijde, specerijen, geur- kleur- en smaakstoffen, edelstenen, parels, en tapijten nam enorm 

toe. Door handelsnetwerken werd vanaf 1000 de hele toenmalig bekende wereld van China tot 

de Noordzee door handel met elkaar verbonden. De aansluiting bij deze handelsroutes heeft een 

grote rol gespeeld bij de economische en culturele opleving van Europa na 1000.  

Zo zijn 10e eeuwse munten uit de islamitische wereld gebruikt tot op de Britse eilanden, en 

schreef de reiziger Ibrahim Ibn Yaqub, op doorreis in Mainz:  
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“Het is toch buitengewoon (…) dat men in zulke westelijk streken aromatica en specerijen aantreft 

die alleen in het Verre Oosten groeien, zoals peper, gember, kruidnagelen, nardus en 

galangawortel. De planten worden allemaal vanuit India geïmporteerd, waar ze in overvloed 

voorkomen.” xxix 

OPDRACHT 10 

De stad Akko was in de twaalfde eeuw een belangrijke haven waar steeds meer luxeproducten 

via de Middellandse Zee hun weg vonden naar Europa. Belastingambtenaren registreerden alle 

goederen die er verhandeld werden en zo hebben wij een goed beeld van wat er allemaal naar 

Europa verscheept werd: 

 “De lijsten geven aan dat er belasting geheven werd op de uitvoer van de volgende producten: 

peper, kaneel, aluin, lak, nootmuskaat, vlas, kruidnagelen, aloë, suiker, zoute vis, wierook, 

kardemom, ammoniak, ivoor.  

Het overgrote deel van de goederen kwam niet uit het Heilige Land , maar werd doorgevoerd via 

handelsroutes die in handen waren van de moslims, en ook via de Egyptische havens, die volgens 

een Arabische belastingverhandeling van die tijd een indrukwekkende hoeveelheid specerijen, 

geweven stoffen en luxe voorwerpen exporteerden.” xxx 

a) Zoek op waar Akko lag. 

b) Leg een verband tussen de kruistochten, de opkomst van de stedelijke burgerij in Europa 

en de vraag naar luxe producten uit Azië in West-Europa. 

c) Na de verovering van grote delen van de islamitische wereld door de Ottomanen 

omstreeks 1450 werd de handel voor Europese handelaren met het gebied moeilijker, 

onder meer door hogere belastingheffing. Bedenk welke gevolgen dit heeft gehad voor 

Europa. 

 

DEELVRAAG 4: WAT WAREN DE GEVOLGEN VAN DE TOEGENOMEN INTERNATIONALE 

CONTACTEN DOOR DE HANDEL, VOORAL VOOR EUROPA? 

In de late middeleeuwen zien we dat de Europese handel zich steeds verder uitbreidt. Door 

betere technologie en meer internationale contacten groeit de handel en wagen Europeanen 

zich steeds verder op zee. De Afrikaanse westkust wordt verkend, en de handel op de 

Middellandse Zee komt voor een groot deel in Italiaanse handen. In onze geschiedenisboeken 

staat dat de kruistochten hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. Door dit avontuur kwamen 

Europeanen in contact met de islamitische wereld, leerden zij allerlei luxeproducten kennen en 

namen technologie zoals kompas en astrolabium over.  
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De kooplieden uit Venetië en Genua verdienden veel geld met het verschepen en bevoorraden 

van kruisvaarders. Na de kruistochten bleven Venetië en Genua handel drijven met de 

islamitische wereld. Maar deze handel was voor de Europeanen belangrijker dan voor de 

Arabische gebieden. Deze hadden vanaf de twaalfde eeuw last van verschillende aanvallers, die 

de Pax Islamica van de eeuwen ervoor verstoorden. De kruisvaarders hadden Jeruzalem 

ingenomen, Mongolen plunderden Bagdad en dan waren er nog de aanvallen van de Turkse 

Seltsjoeken, die vanuit Centraal-Azië de Arabische en Byzantijnse rijken onder druk zetten. 

 

KRUISPUNT VAN DE HANDEL OP DRIE CONTINENTEN 

Concluderend kunnen wij zeggen dat in de periode tussen 700 en 1450 de islamitische wereld 

het knooppunt van de handel tussen Azië, Afrika en Europa was. Het gebied verbond de 

verschillende handelsnetwerken met elkaar, waardoor er Indische specerijen in Novgorod 

terecht kwamen en lapis lazuli in Vlaanderen. Omgekeerd was dit veel minder het geval. Europa 

had, behalve slaven, de islamitische wereld niet veel te bieden. 

Met de toegenomen handel tussen de drie continenten was ook de kennis over elkaar en de 

wederzijdse beïnvloeding toegenomen. Inwoners en machthebbers waren zich bewust van ‘de 

ander’ die soms met goede, soms met minder goede bedoelingen ineens voor de deur stond. 

Vooral de confrontaties tussen Europeanen en moslims  in de tijd van de kruistochten hebben 

invloed gehad op het beeld dat beide groepen van elkaar hadden en hebben. Dat tijdens de 

kruistochten de handel tussen kooplieden uit Europa en Azië gewoon doorging lijkt daarbij 

weleens vergeten te worden.  

Met de opkomst van het Ottomaanse Rijk, dat rond 1450 de nieuwe islamitische grootmacht was 

geworden, veranderde de verhouding tussen Europa en de moslims. Het Ottomaanse Rijk 

veroverde grote gebieden in Zuidoost Europa en werd daarmee een machtsfactor van belang 

voor de opkomende Europese staten. Europeanen waren bang en gefascineerd door de Turken 

en stuurden graag diplomaten naar de sultan om handelsprivileges te bedingen. Omgekeerd 

vond de sultan het beneden zijn waardigheid om afgezanten naar Europa te sturen. De handel 

met Europa werd vanuit het Ottomaanse Rijk vooral gevoerd door Griekse, Armeense en Joodse 

kooplieden, onderdanen van de sultan die werkten vanuit de havensteden aan de Middellandse 

en de Egeïsche Zee. Via deze kooplieden werden - voor ons nu alledaagse - producten zoals koffie 

en tulpen in West-Europa geïntroduceerd. De stad Amsterdam richtte speciaal voor de handel 

met het Ottomaanse Rijk een aparte handelsorganisatie op: de Kamer van de Levantijnse Handel. 

Deze compagnie had een kantoor in Istanbul en verscheepte vooral graan naar het Ottomaanse 

Rijk en nam allerlei luxeproducten zoals koffie, tulpenbollen, parels en angorawol mee terug. De 

angorawol werd vanuit het binnenland met karavanen naar de havens van Smyrna en 

Constantinopel gebracht, waar de wol werd overgeladen op schepen met bestemming West-

Europa.  
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In het Rijksmuseum is een speciale zaal ingericht met schilderijen die de Vlaamse schilder Jean 

Baptiste Vanmour in de 18e eeuw in Istanbul gemaakt heeft.  Deze doeken geven een indruk van 

de diplomatieke betrekkingen tussen de Republiek en het Ottomaanse hof, waarbinnen 

handelsbetrekkingen een voorname rol speelden.  

 

 

 

       

Karavaanxxxi 

Door de verbeteringen in de scheepvaart  en de ontdekking van de zeeroute naar Indië werden 

Europese kooplieden voor de handel in Aziatische luxeproducten steeds minder afhankelijk van 

de islamitische wereld. Portugese zeelieden verkenden de Afrikaanse westkust en rondden de 

Kaap totdat Vasco da Gama in 1498 helemaal aan de Afrikaanse oostkust terechtkwam. Hij was 

op zoek naar de zeeroute naar Indië, maar eenmaal aangekomen in Mombasa wist hij niet hoe 

het verder moest en evenmin vond hij daar aantrekkelijke handelswaar. Wel vond hij er 

Arabische zeelieden die alles wisten van de Indische Oceaan, die de winden en de stromingen en 

de weg naar India kenden. Da Gama nam een Arabische gids aan boord die de Portugezen naar 

India loodste. xxxii 

Hierna nam de zeehandel naar Europa een grote vlucht, maar dit betekende niet het einde van 

de oude landroutes. De handel tussen Centraal-Azië en het Oostzeegbied en de oude oasesteden 

langs de zijderoute bleef bestaan. De karavaanhandel naar de havens aan de Indische Oceaan 

nam juist toe, want de schepen uit Europa moesten van handelswaar worden voorzien.  
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Eén van de steden aan de oude route die een enorme bloei doormaakte  in deze periode was 

Aleppo. De stad werd het belangrijkste knooppunt tussen de landroutes en de havens van de 

Middellandse Zee en genoot grote welvaart. In het Ottomaanse Rijk stond, net als in het 

Arabische Rijk, de handel in hoog aanzien en de slimme koopman kon niet zelden rekenen op een 

hoofdrol in de verhalen die de mannen elkaar ’s avonds in de karavanserais of rond het kampvuur 

in de woestijn vertelden. 

 

NIEUWSGIERIG GEWORDEN? 

In de Verhalen van Duizend-en-één nacht komen sprookjes voor waarin zeelieden en rijke handelaren 

een hoofdrol spelen. Denk maar aan de verhalen over Sinbad de zeeman.  

Ook in het verhaal over De Koopman en de reus speelt het personage van de handelaar een centrale rol, 

lees maar: http://www.dbnl.org/tekst/_gro017groo01_01/_gro017groo01_01_0059.php. 
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ANTWOORDEN 
1a. Tegenwoordig liggen de volgende landen in het gebied dat eens behoorde tot het Omajjaden 

Kalifaat: Portugal, Spanje, Zuid-Frankrijk, Turkije, Cyprus, Armenië, Azerbeidzjan, Kazachstan, 

Oezbekistan, Afghanistan, Iran, Irak, Syrië, Jordanië, Libanon, Israël, Saoedi Arabië, Qatar, 

Verenigde Arabische Emiraten, Oman, Jemen, Egypte, Libië, Tunesië, Algerije, Marokko. 

1b. Van het Oost-Romeinse of Byzantijnse Rijk: dat was al verzwakt door de komst van allerlei 

volkeren in de 5e, 6e en 7e eeuw en het verlies van het westelijk deel van het rijk . Van het 

Perzische of Sassaniden Rijk dat in die tijd intern verdeeld was, en verzwakt door strijd met het 

Byzantijnse Rijk. In de gebieden van het vroegere West-Romeinse Rijk waren verschillende 

koninkrijkjes ontstaan die geen partij waren voor de Arabische legers. Daardoor konden Noord-

Afrika en het Iberisch schiereiland gemakkelijk worden veroverd. 

1c. Het  totale gebied is ongeveer hetzelfde, maar verdeeld in afzonderlijke kalifaten en emiraten. 

Het rijk is verdeeld geraakt. Territoriale verschillen: Zuid Frankrijk hoort niet meer bij het 

Abbasiden Kalifaat, maar Sicilië en Kreta wel. 

 

2a. Op de oudste munten zijn afbeeldingen te zien. Op de latere munten alleen maar tekst.  

2b. De munten zijn geslagen in Damascus. Damascus was lang een Oost-Romeinse handelsstad 

geweest, waar munten werden gebruikt met de beeltenis van de keizer op een kant, en een kruis 

op de achterkant. Toen Damascus en omgeving werden veroverd en bij het Arabische rijk 

kwamen, werden de Byzantijnse munten nog een tijdje gebruikt. In 696 werden voor het eerst 

Arabische munten geslagen naar Byzantijns voorbeeld: met op de voorkant een afbeelding van 

de heerser. Dit is een voorbeeld van continuïteit.  Al snel realiseerden de leiders zich dat het 

afbeelden van levende wezens verboden was in de islam, en er werden nieuwe munten geslagen 

met alleen tekst. Dit is een voorbeeld van verandering. 

2c. Dit zijn gouden munten met een vast gewicht. Ze vertegenwoordigen dus een vaste waarde 

die voor iedere koopman duidelijk is. Ook buiten het rijk werden deze munten geaccepteerd. De 

tekst is een citaat uit de Koran in het Arabisch. De godsdienst en de taal werden mede door de 

handel verspreid en waren in een groot gebied bekend.  

 

3a. Zie kaart via link. 

3b. De meeste handelswaar ging aanvankelijk naar de rijke steden in het Arabische rijk, want daar 

woonden de mensen die luxeproducten konden kopen. Later, na de Mongoolse veroveringen, 

werd er ook steeds meer verkocht in de welvarende steden van Centraal Azië. Dit omdat de rust 
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en orde binnen het Mongoolse rijk zorgden voor welvaart en groei van de handel tussen steden 

binnen dat rijk. 

3c. Continuïteit:  Zijderoute bleef belangrijke handelsroute, er werd gehandeld in dezelfde 

producten, het vervoer per kameel, ezel en paard bleef bestaan. Veranderingen na 1258: hele 

Zijderoute binnen het gebied van één machthebber, dus minder grenzen, regels en kosten om 

nieuw gebied in te gaan, meer veiligheid langs de route, handel verloopt hierdoor gemakkelijker 

en neemt toe in deze periode. 

 

4a. Vanuit zuidwest Afrika naar de kust: kolanoot. Naar de steden in West- Afrika: aardewerk, 

slaven, ivoor, zout , goud,  kralen en ebbenhout. De meeste producten werden aangevoerd vanuit 

het noorden en oosten. Daar lag de Arabische wereld.  

4b. Het trans-Sahara netwerk sloot aan op het Arabische handelsnetwerk. Daarom kon allerlei 

koopwaar vandaar aangevoerd worden naar de welvarende Afrikaanse koninkrijken.  

 

5a. Op de kaart is te zien dat de moessonwinden tussen november en februari uit het 

noordoosten kwam. Dan zullen er dus schepen vanuit Azië richting Afrika gevaren zijn met hout, 

specerijen, en textiel. In de periode van april tot september kwam de moesson uit het 

noordoosten. Dan voeren de schepen van Afrika naar Azië met ivoor en exotische dieren aan 

boord. 

5b. Via de zijderoute werden havensteden aan de kust van de Indische Oceaan voorzien van 

koopwaar. Vandaar werd deze producten per schip vervoerd naar Oost-Afrika. Daar werd de 

handelswaar op kamelen geladen om verder vervoerd te worden naar het Arabische rijk, West-

Afrika en havens aan de kusten van de Middellandse Zee. In omgekeerde richting werd er 

natuurlijk net zo gehandeld. 

 

6. De Vikingen voeren via de Oostzee  en de Noordelijke IJszee naar grote rivieren als de Dnjepr 

en de Wolga. Zij voeren deze rivieren af tot de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Aan de kusten 

van deze zeeën verkochten zij hun waar en sloegen ook weer producten in om mee te nemen 

naar huis. Zo kan de ring in  Zweden terechtgekomen zijn.  

 

7a. Op de kaart zijn de verschillende handelsnetwerken van zijderoute, trans-Sahara route, 

Europese routes als ballonnen ingetekend. Met lijnen zijn de handelsroutes aangegeven. 
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7b. Op de ingetekende kaart zie je dat de islamitische wereld in het midden van de 

handlesnetwerken ligt. De islamitische wereld was het knooppunt, doorgeefluik van de 

wereldhandel in de periode 700-1450. Deze handel verbond de handel van Azië, Afrika en Europa 

met elkaar. 

 

8a. Bedrog door andere kooplieden, gerommel met koopwaar, niet nakomen van afspraken, 

afwezigheid van schriftelijk bewijs van afspraken.  

8b. Afspraken schriftelijk vastleggen, geschillen uitvechten voor de rechter, familie en relaties 

inschakelen om respect af te dwingen.  

8c. Als alleen schriftelijk bewijs doorslaggevend zou zijn bij geschillen, dan was het niet nodig om 

zich te laten beschermen door de stand, dus de afkomst van de betreffende handelaar. 

Invloedrijke relaties waren blijkbaar heel belangrijk voor kooplieden om hun gelijk te krijgen. Dat 

suggereert dat het voor kooplieden met minder goede relaties moeilijker was om hun recht te 

krijgen. 

 

9a. Aden: stad aan de zuidwest punt van het Arabisch schiereiland. Mangalore: stad aan de 

westkust van India. Mali: koninkrijk in West Afrika. Mahgreb: kustgebied van noordwest Afrika.  

9b. Zijde: gebruikt voor kleding. Kardemom: specerij, gebruikt om voedsel te kruiden. Suiker: om 

voedsel te zoeten. Rozijnen: om te verwerken in baksels en als zoete lekkernij. Kohl: zwarte 

kleurstof, gebruikt als cosmetica. Costuswortel: wortel uit India die gebruikt werd als medicijn. 

Vitriool: zwavelzuur om metalen, leer en andere materialen mee te bewerken. Litharge: 

geeloranje kleurstof, gebruikt bij de kleuring van boekillustraties. Papier: boekproductie, 

administratieve doeleinden. Koper: maken van gebruiksvoorwerpen, verwerking in interieurs. 

9c. Dit wijst erop dat deze munten bekend waren in een groot gebied, en dat ze een duidelijke 

vaste waarde hadden omdat ze van goud waren.  

9d. De toon van de brief is zakelijk maar ook alledaags. Het lijkt erop dat zulke brieven vaker 

geschreven werden, en dat het normaal was voor zakenpartners om per brief te communiceren. 

Dit wijst op geletterdheid en op een betrouwbare en regelmatige postdienst. Dit was een van de 

elementen die het mogelijk maakte handel te drijven over lange afstanden. 
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10a. Akko: aan de oostkust van de Middellandse Zee. Nu heet de stad Acre en ligt in Noord-Israël.  

10b. Vanaf het jaar 1000 ging het economisch beter in West-Europa. De bevolking groeide en er 

kwam meer handel en er werd weer geld gebruikt. Door de kruistochten waren de Europeanen 

intensief in contact gekomen met het Oostelijk Middellandse Zeegebied en hadden daar allerlei 

luxe producten leren kennen. In West-Europa ontstond vraag naar deze producten en dat zorgde 

voor groei van de handel met de Levant. 

10c. Europese kooplieden probeerden via andere wegen aan de Aziatische producten te komen. 

Zo ging men ertoe over te proberen de route naar Indië te vinden om zelf direct handel met Azië 

te kunnen drijven. Dit leidde tot de ontdekking van de zeeroutes naar Azie en Amerika vanuit 

Europa. Hierdoor werd West-Europa vanaf de 16e eeuw een belangrijk knooppunt voor de 

wereldhandel. 
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