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Multicultureel en Aziëcentrisch perspectief

Deze sociaal-economische wereldgeschiedenis onderscheidt zich door een uit-
gesproken multicultureel perspectief waarin Azië een centrale rol speelt. Een 
dergelijke benadering van de geschiedenis is niet nieuw. De eerste historicus 
die een echte wereldgeschiedenis schreef, was Rashid al-Din (1247–1318), een 
Perzische jood die zich had bekeerd tot de sji’itische islam en Eerste Minister 
was van het door de Mongolen opgerichte Perzische Khanaat, het Ilkhanaat. 
Onder zijn invloed bekeerde de khan, Ghazan (1271-1304), zich in 1295 tot 
de islam, en als Eerste Minister introduceerde hij monetaire hervormingen 
in het oorspronkelijk door de Mongolen veroverd gebied: in Iran, Rusland en 
China. Zijn “Geschiedenis van de wereld” getuigde van een multiculturele vi-
sie. Volgens Brown (2007) was zijn hoofdstuk over Europa het eerste bekende 
algemene overzicht van Europese geschiedenis, gebaseerd op informatie van 
Europese monniken. Het is betekenisvol dat een moslim reeds in de dertien-
de eeuw een dergelijk werk neerpende. De “wereldgeschiedenissen” die vele 
eeuwen later het licht zagen in het negentiende-eeuwse Europa, waren veel 
eurocentrischer en, ondanks de introductie van de “historische kritiek”, veel 
meer bekrompen in hun internationale visie.

Pas met reacties tegen het Europese imperialisme en nationalisme, en de 
schokken van de wereldoorlogen, kwamen de eerste pleidooien voor een 
meer evenwichtige benadering van de wereldgeschiedenis. Zo verscheen bij-
voorbeeld in 1956 een nieuwe reeks getiteld “Ethical and Religious Classics of 
East and West”. Voor de redacteuren was het begrijpen van andere culturen en 
godsdiensten een eerste stap naar het voorkomen van een “derde wereldoor-
log”. Zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog lagen op dat moment nog 
vers in het geheugen van velen. Hun onderzoeksvragen waren duidelijk:

“We need a deeper understanding and appreciation of other peoples and their civiliza-
tions, especially their moral and spiritual achievements. And we need a wider vision of 
the Universe, a clearer insight into the fundamentals of ethics and religion. How ought 
men to behave? How ought nations?” (Lang, 1956, p. 5).
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De auteurs vertaalden zo hun verlangen naar een betere en andere wereld 
waarin interacties op een breed sociaal-spiritueel niveau de drama’s van oor-
log in de toekomst zouden uitsluiten. De globalisering waarmee we in het 
begin van de eenentwintigste eeuw worden geconfronteerd is echter op een 
gevaarlijke manier uitsluitend “fi nancieel” georiënteerd. In de academische 
wereld verschuift de nadruk zo naar kwantitatieve methodologie dat inter-
pretatie vergeten wordt. En bovendien beschikt de mensheid nu over de tech-
nologische mogelijkheden zichzelf te vernietigen. Is de mens zelfvernietigend 
of is er toch ergens een gemeenschappelijke wil aanwezig om onbegrip, onwe-
tendheid en het daaruit voortkomende geweld te overstijgen? De redacteurs 
van “Ethical and Religious Classics of East and West” vonden van wel: “Mankind 
is hungry, but the feast is there, though it is locked up and hidden away” (Lang, 
1956, p.7). Zij suggereerden zelfs dat de op het eerste zicht onoverbrugbare 
verschillen tussen mensen slechts illusies zijn:

“Above all, there is an enormous amount of common ground in the great religions, 
concerning, too, the most fundamental matt ers. There is frequent agreement on the Di-
vine Nature; God is the One, Self-subsisting Reality, knowing Himself, and therefore 
loving and rejoicing in Himself. Nature and fi nite spirits are in some way subordinate 
kinds of Being, or merely appearances of the Divine, the One. The three stages of the 
way of man’s approach or return to God are in essence the same in Christian and non-
Christian teaching: an ethical stage, then one of knowledge and love, leading to the 
mystical union of the soul with God” (Lang, 1956, p. 7-8). 

De tendens om het onoverbrugbare te overbruggen heeft zich in de geschie-
denisfi losofi e overigens versterkt. Zo interpreteert Rifk in (2010) beschavings-
geschiedenis als een evolutie naar steeds meer “empathie”. Empathie staat 
voor het inlevingsvermogen of de kunde of vaardigheid om zich in te leven 
in de gevoelens van anderen (van het Griekse “empatheia” of invoelen). Em-
pathie impliceert hier niet meer caritas of medelijden maar een “open geest”. 
Rifk in’s uitgangspunt is:

“Recent discoveries in brain science and child development are forcing us to rethink the 
long-held belief that human beings are, by nature, aggressive, materialistic, utilitarian, 
and self-interested” (Rifk in, 2010, p. 1).

Rifk in ziet echter een paradoxale relatie tussen empathie en “entropie”. Entro-
pie is een begrip dat meestal wordt gebruikt in de thermodynamica en verwijst 
naar het stijgende aantal realisaties van het systeem. Met een groter aantal mo-
gelijke toestanden zijn er veel meer wanordelijke dan ordelijke toestanden mo-
gelijk. Zolang er geen energetische toename is neemt de wanorde en de “ont-
aarding” dus toe. Vertaald naar maatschappelijke geschiedenis betekent dit dat 
nieuwe technologische revoluties spanningen en steeds meer complexe maat-
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schappelijke structuren veroorzaakten. Maar dit bracht steeds meer mensen en 
beschavingen samen waardoor in tweede instantie het menselijk bewustz ijn 
zich uitbreidde. Rifk in verwijst naar het moment wanneer Duitse en Britse sol-
daten tijdens de Eerste Wereldoorlog tegen de bevelen in hun loopgrachten in 
West-Vlaanderen verlieten en elkaar “gelukkige Kerst” wensten. Hij verwijst 
ook naar het stijgende aantal huwelijken tussen partners met een verschillende 
culturele of etnische achtergrond in technologisch ver gevorderde landen zoals 
Duitsland, Japan en Oostenrijk vanaf de jaren 1980. Op dezelfde manier analy-
seert hij de veranderende maatschappelijke en juridische houding tegenover 
vrouwen en homoseksualiteit in West-Europa en meer en meer in andere delen 
van de wereld tijdens dezelfde periode. Andere sociale wetenschappers zouden 
dit identifi ceren als het aanpassen of veranderen van “paradigma’s”. Thomas 
Kuhn introduceerde de term “paradigma” reeds in 1962 als

“a framework of thought or belief, through which one’s world or reality is interpreted… 
a commonly held belief among a group of people,…” of “a constellation of concepts, val-
ues, perceptions and practices shared by a community which forms a particular vision 
of reality that is the basis of the way a community organises itself” (Kuhn, 1962).

Paradigma’s en een “historisch onevenwicht”

Een multiculturele aanpak van de geschiedenis vergt het identifi ceren van pa-
radigma’s. Hoe hebben paradigma’s uit Oost en West economie en economisch 
denken beïnvloed? In hoeverre is er een gemeenschappelijke grond bij alle 
godsdiensten en andere paradigma’s om ethiek en economie te verzoenen?

Het huidige postmodernisme stelt een holistische benadering van de realiteit 
en dus ook van de geschiedenis voor. Een dergelijke benadering doet niets af 
aan de traditionele historische kritiek, zoals sommige historici stellen, maar 
complementeert het. Het laat een breder en dieper perspectief toe. 

Paradigma’s worden per defi nitie gesitueerd in een bepaalde beschavings-
sfeer. De structuur van dit werk is dan ook gebaseerd op beschavingssferen. 
Maar wat zijn paradigma’s en beschavingen? Het concept commensualisme 
kan de term beschaving verduidelijken. Het gaat om een proces van samenle-
ven in onderlinge steun en afh ankelijkheid. Het menselijke leven impliceert 
hechte relaties met bepaalde planten, dieren en materiele dingen. Commen-
sualisme is het proces waarbij mensen een wereld voor zichzelf creëren met 
speciale gemeenschaps-, landschaps- en artefactsstructuren, en ook hun ei-
gen mythen en geschiedenissen. Het gaat ook om de machtsverhoudingen 
tussen de seksen, tussen volwassenen en kinderen, en om esthetiek, ethiek 
en emoties. Gosden (2007) paste dit toe op de evolutie en bewegingen van 
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prehistorische bevolkingsgroepen. Maar essentieel gaat het om het identi-
fi ceren van beschavingssferen op basis van hun relatie met hun natuurlijke 
omgeving.

Een beschaving steunt ook op wat de Zwitserse psycholoog Carl G. Jung 
(1875-1961) omschreef als een “collectief onderbewustz ijn”. Dit collectieve 
onderbewustz ijn vertaalt zich vroeg of laat in een “collectief bewustz ijn” dat 
de vorm aanneemt van een ideologie, een godsdienst of een ander paradigma. 
Paradigma’s zijn dus kaders waarin denkpatronen mogelijk gemaakt worden. 
Voor Amartya Sen (2006 en 2005), de Indiase Nobelprijswinnaar in economie 
in 1998, bevatt en alle beschavingen echter dezelfde potentiële paradigma’s. 
Elke beschaving heeft de kiemen in zich voor zowel spiritualiteit als materi-
alisme, voor zowel emotie als logica, of voor zowel vrije marktsprincipes als 
planning. Afh ankelijk van de geopolitieke realiteit in een bepaalde periode 
vindt elke beschaving een “marktniche” en een “specialisatie” in bepaalde 
paradigma’s. Voor de meerderheid van de bevolking zijn paradigma’s dus 
kaders waarin ze zichzelf kan plaatsen. Het wordt een ultieme bestaansreden. 
Het is als een diepe groef waaruit alleen sterke individuen zich kunnen los-
trekken. Een paradigma kan veranderen door een individuele inbreng die het 
“collectieve onderbewustz ijn” aanpast. Zo ging Colombus in tegen de gang-
bare geografi sche conventies van zijn tijd, een onderdeel van het door het ka-
tholicisme gedomineerde bredere paradigma van West-Europa in de vijftien-
de eeuw, en veranderde hiermee het West-Europese begrijpen van de wereld. 
Individuen zoals Colombus gaven aanleiding tot het bereiken van een “critical 
mass”, een kritisch aantal individuen binnen een beschavingssfeer, waardoor 
uiteindelijk ook het “collectieve bewustz ijn” en zijn paradigma’s veranderen. 
Wetenschappelijke auteurs als Philip Ball zoeken naar een “critical mass” als 
een natuurlijke wet die het menselijke gedrag determineert. Het identifi ceren 
en interpreteren van de paradigma’s binnen elke grotere beschavingssfeer is 
de methode die we in dit boek hanteren om sociaal-economische fenomenen 
in een breder perspectief en verklarend kader te plaatsen.

De titel van dit boek, “Het gebroken evenwicht”, geeft ondermeer aan dat 
ondanks alle vernieuwende paradigma’s de menselijke geschiedenis steeds 
opnieuw hervalt in patronen die de mens als het ware gevangen houden. 
Soms worden nieuwe patronen geschapen en vervallen andere. In het boek 
wordt voor elke cultuursfeer op het einde van de betrokken hoofdstukken de 
essentiële patronen van het onevenwicht blootgelegd. Maar ook de nieuwe 
patronen blijken slechts oude in een nieuw kleedje te zijn. De gevangenschap 
van de mens blijft. Duurzaam geluk blijft een droom. Geluk was enerzijds 
een drijfveer voor menselijk handelen, en anderzijds bleef de mens diep zit-
ten in een “historisch onevenwicht”. Baron d’Holbach (1723-1789) drukte het 
utilitaristische stand punt uit: “It is happiness toward which our own nature obli-
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ges us eternally to tend” (Mccready, red., 2001, p. 157). Het duurde een eeuw 
vooraleer dat de utilitaristen de confrontatie met de werkelijkheid niet langer 
konden negeren: geen enkele cultuursfeer creëerde de juiste patronen om het 
zo begeerde geluk duurzaam te maken.

De benadering van Ekelund, Hébert en Tollison (2006) is wat dat betreft baan-
brekend. Hun centrale idee is dat de mens niet leeft op basis van de productie 
en distributie van goederen en diensten maar op basis van spirituele noden 
die in het algemeen worden voldaan door religieuze praktijken. Deze worden 
aangeboden op een markt en concurreren met elkaar. Gezien elke beschaving 
probeerde godsdiensten en andere paradigma’s op te dringen is deze markt 
per defi nitie geen vrije markt maar een zwaar institutioneel gedetermineerde 
markt. Niett emin gaat het om een markt en is er sprake van een vorm van 
(oneerlijke) concurrentie. Geschiedenis is in zekere zin het verloop van deze 
concurrentie. In deze benadering gaat het niet langer om het verband tussen 
economie en godsdienst maar wordt godsdienst zelf herleid tot economie. 
Maar het is duidelijk dat spirituele noden een gevolg zijn van de psycholo-
gische en emotionele aard van de mens. Meestal werd daar misbruik van ge-
maakt. Slechts in enkele zeldzame gevallen, meestal bij de beginfase van een 
godsdienstige traditie, was godsdienst bevrijdend…

“Short Term” versus “Long Term”

Alleen holistische en lange-termijn visies kunnen inzicht verschaff en in de 
evolutie van paradigma’s. De nood aan dergelijke visies wordt verwoordt 
door Christopher Andrew (2002), hoogleraar in hedendaagse geschiedenis te 
Cambridge. Hij identifi ceert een “Historical Att ention Span Defi cit Disorder” als 
één van de belangrijkste kwalen aan het begin van de eenentwintigste eeuw. 
Eén vreemde wereld waar alles op korte termijn wordt bekeken leidt tot “in-
stant opinion”, zonder redelijke argumentering of afgewogen oordeel. De dia-
lectiek van historische evolutie zelf zal er voor zorgen dat op langere termijn 
de nieuwe “short term world” tot het verleden zal behoren. Maar ondertussen 
is er een prijs te betalen voor de huidige absurde tendens om alles op korte 
termijn waar te nemen.

De manier hoe wordt gereageerd op de terroristische aanvallen van 11 sep-
tember 2001 en de fi nanciële crisis van 2008 illustreert hoe een historische 
lange-termijn visie ontbrak bij de meeste analisten. In dezelfde zin wordt het 
huidige begrijpen van globalisering verstoord door een gebrek aan een lange-
termijn perspectief. Er is vandaag een algemeen verspreide illusie dat globali-
sering een recent en “Westers” fenomeen is. Dit overzicht zal duidelijk maken 
dat globalisering eeuwenoud is en “niet-Westerse” wortels heeft.
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We willen niet beweren dat holistische en lange-termijn visies perfecte toe-
komstvoorspellingen zullen mogelijk maken. Niett emin zal het bijdragen tot 
ons begrijpen van het heden. Dat is een eerste stap om op een objectieve ma-
nier de toekomst in te schatt en en op een verantwoorde manier te reageren 
op gebeurtenissen. Winston Churchill verwoordde het als volgt: “The further 
backwards you look, the further forward you can see” (Andrew, 2002, xi). Mahtaney 
(2004, p. 77) vat het samen: “History stands uncontended, its lessons undisputed 
and its practical application underutilised”.

Eurocentrisme versus Aziëcentrisme

We kiezen ook bewust om het onderwerp “niet-Eurocentrisch” maar “Azi-
ecentrisch” te benaderen. De traditionele historiografi e richt zich op de 
“Noord-Atlantische” of zogenaamde “Westerse” geschiedenis. Het Europese 
publiek, inclusief studenten, worden al te vaak geconfronteerd met deze ver-
kleuring van de werkelijkheid. Waarom wordt de verspreiding van de islam 
van Cordoba in Spanje tot Xian in China niet beschouwd als het begin van 
globalisering maar de Spaanse conquista van Mexico (zestiende eeuw) tradi-
tioneel wel? Wat is het verschil tussen de Indiase inlijving van het meer dan 
tweeduizend kilometers verder gelegen Zuid-Oost-Azië in hun cultuurgebied 
en de Europese verkenning van Afrika, om maar twee andere voorbeelden 
te geven? Zo is er ook het vreemde fenomeen dat Europeanen hardnekkig 
blijven geloven dat hun geschiedenis in het verlengde ligt van het Oude Me-
sopotamië en het Oude Egypte. In werkelijkheid komt de islamitische bescha-
ving meer in aanmerking als opvolger van deze beschavingen en zelfs van de 
Griekse en Romeinse (het overgrote deel van de Hellenistische en Romeinse 
erfenis lag in Azië). Even raadselachtig is het stelselmatig ontbreken van de 
Indiase Harappa-beschaving en vaak ook het Oude China in de overzichten 
van de oudste bronnen van de menselijke beschaving. Is dat omdat deze be-
schavingen nog moeilijker in verband kunnen gebracht worden met de latere 
West-Europese beschaving?

In werkelijkheid zijn de meeste basiselementen van de moderne beschaving 
zoals die bestaat aan het begin van de eenentwintigste eeuw afk omstig uit 
Aziatische en Noord-Afrikaanse streken. Jack Goody, hoogleraar aan de Uni-
versiteit van Cambridge, houdt geen hand voor de mond. Hij identifi ceert 
de Eurocentrische geschiedschrijving als “The Theft of History” (Goody, 2006, 
titel), terwijl de prestaties en uitvindingen tijdens de “Europese” Oudheid als 
de “invention of Antiquity” (Goody, 2006, p. 26) worden omschreven. Ook in 
zijn beschrijvingen van de Middeleeuwen en de Nieuwe Tijd heeft hij het over 
“the theft of institutions towns, and universities” en “the appropriation of values: 
humanism, democracy, and individualism” (Goody, 2006, p. 215 en 240). Opmer-
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kelijk is hoe hij beschrijft hoe Eurocentrische historici zelfs liefdesemoties als 
iets “Westers” verkochten: “stolen love: European claims to the emotions” (Goody, 
2006, p. 267). Michael H. Morgan, in opdracht van National Geographic, is iets 
milder wanneer hij de essentiële bijdrage van islamitische wetenschappers, 
denkers en kunstenaars aan de wereldbeschaving omschrijft als een “Lost His-
tory” (Morgan, 2007, titel)…

De titel van het boek verwijst ook naar een “evenwicht” tussen “Oost”, als 
centrum, en “West”, als periferie, een situatie die bleef bestaan tot en met de 
achtiende eeuw. We ontkennen niet dat in de periode vóór 1789 economische 
en andere feiten in de “Noord-Atlantische” ruimte hun belang hadden. Ook 
ontkennen we niet het bestaan van een zgn. “Westerse” beschaving, al be-
treuren we wel de term (confer infra). Maar het gebruikelijke belang dat aan 
deze regio wordt gegeven is slechts logisch als we de negentiende- en twintig-
ste-eeuwse situatie als referentiepunt nemen. Gaat het om het buitengewone 
succes van deze eeuwen te verklaren dan is een zeker eurocentrisme inder-
daad onvermijdelijk. Aan het begin van de eenentwintigste eeuw verplaatst 
het centrum van de wereldeconomie zich echter opnieuw van de “Atlantische 
ruimte” (West-Europa en Noord-Amerika) naar de “Pacifi eke ruimte” (Oost-
en Zuid-Azië). Hierdoor krijgt deze benadering een heel andere probleem-
stelling waarbij de vraag zich stelt in hoeverre de geschiedenis zich gaat her-
halen. Dalrymple (2007, p. 42) vat het als volgt samen:

“Extraordinary as it is, the rise of India and China are nothing more than a return to 
the ancient equilibrium of world trade, with Europeans no longer appearing as gun-
toting, gunboat-riding colonial masters but instead reverting to their traditional role: 
that of eager consumers of the much celebrated manufacturers, luxuries and services 
of the East”.

Bovendien is in wezen elke keuze van een referentie in tijd subjectief. Ver-
bonden aan deze benadering is het bewust vermijden van de term “Wes-
ters”. Het “Westen” bestaat immers niet: moderniteit is geen domein dat 
voorbehouden is aan een regio die in het “Westen” ligt. In dezelfde zin is 
“spiritualiteit” geen domein dat voorbehouden is aan een regio die in het 
“Oosten” ligt. Onze benadering probeert deze stereotypes te doorbreken. 
De opvatt ing dat concepten zoals rationeel en empirisch denken, democratie 
en vrijheid verbonden zijn met “het Westen” is niet alleen verkeerd, het is 
ook gevaarlijk. Het verklaart deels waarom als niet-Westers omschreven be-
schavingen, zoals de islamitische, zich beginnen af te keren van dergelijke, 
per defi nitie positieve concepten. Geen enkele beschaving laat zich graag 
iets opdringen. En als de betrokken beschaving er van uit gaat dat bepaalde 
concepten “buitenlands” zijn dan laat een verwachte tegenreactie niet lang 
op zich wachten.
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Structuur

Het boek start met een algemeen theoretisch en methodologisch gedeelte dat 
deels nog steeds stoelt op de goede traditie van de Franse “Annales”-school. 
De paradigma-benadering is in wezen niet in contradictie met de “histoire 
totale”-benadering van de “Annales”-school. Deze school gaat er van uit dat de 
economische geschiedenis stoelt op een institutionele achtergrond, die zowel 
godsdienstig; politiek, cultureel, sociologisch, geografi sch als psychologisch 
van aard is. Tegen deze achtergronden, die patronen genereren, vinden eco-
nomische feiten plaats. Deze economische feiten zijn er een gevolg van, en 
opnieuw een oorzaak. Deze “totaalaanpak” past ongetwijfeld nog steeds in 
de postmoderne tendens om alles als samenhangend te beschouwen. Alleen 
gaan we er hier van uit dat menselijke instituties een resultaat zijn van gods-
dienstige wereldbeelden en andere paradigma’s, die zich nog op een hoger 
niveau bevinden. We willen hier ook benadrukken dat deze benadering geen 
afb reuk wil doen aan het traditionele fundament van de geschiedenisweten-
schap: de historische kritiek. Beide benaderingen zijn compatibel.

De keuze voor een niet-Eurocentrische benadering determineerde de verdere 
hoofdstukkenindeling. De structuur weerspiegelt het traditionele belang van 
Azië en de relatief zeer recente opkomst van de Noord-Atlantische wereld. In 
een Aziëcentrische wereld lag het Midden-Oosten als “middleman” lett erlijk 
en fi guurlijk tussen het Oosten en het Westen. Vandaar dat deze synthese dan 
ook begint met het Midden-Oosten. Na het Midden-Oosten komen China, 
India en alles wat er tussen ligt aan bod. Dit is niet toevallig want deze regio’s 
zijn tot de achtt iende eeuw de economische en demografi sche zwaartepunten 
van de wereld geweest. Vervolgens wordt Afrika, dat tot de achtt iende eeuw 
meer banden heeft met Azië dan met Europa, behandeld. Pas dan komt ook 
het westelijke deel van het Euraziatische samenspel aan bod: West-Europa, 
dat eerst een periferisch gebied was en slechts vanaf de zestiende eeuw, met 
de integratie van Amerika in de Europese economie, langzamerhand centrum 
wordt. Na de nevenproducten van West-Europa, Amerika en Oceanië, wordt 
ten slott e ook Oost-Europa, als een “alternatief” Europa, behandeld.

Omdat het gebruikte materiaal grotendeels gebaseerd is op secundaire bron-
nen werd er voor gekozen om de tekst niet te onderbreken met bladvullende 
bronvermeldingen. Bij citaten en uitdrukkelijke verwijzingen naar interpreta-
ties van auteurs werden bronnen in tekstnoten vermeld. Achteraan werd een 
thematisch opgevatt e en exhaustieve bibliografi e opgenomen.

Gerrit De Vylder


