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Samenvatting 

Deze dissertatie bestaat uit zes essays, die een coherent beeld geven van de centrale rol van 

China bij het ontstaan van de wereldhandel. Verantwoordelijk voor het ontstaan van handel 

op wereldschaal was in het bijzonder zilver. Vandaar dat de eerste vijf essays in deze bundel 

vooral gaan over vraag en aanbod met betrekking tot de wereldmarkt voor zilver. 

Het eerste artikel "Born with a 'Silver Spoon': The Origin of World Trade in 1571", 

geeft een algemeen overzicht van de rol van zilver bij het ontstaan van de wereldhandel. De 

essays twee tot en met vijf gaan over specifieke vragen en gebieden: de omvang van de 

zilverhandel via de Pacific, de mate waarin mijnopbrengsten voor financiering van het 

Spaanse Rijk zorgden en de mate waarin handel via de Filippijnen winsten voor de Spaanse 

Kroon opleverde. Het zesde en laatste essay, "Introduction: Monetary Substances in Global 

Perspective", voert de lezer terug naar een algemene beschouwing over de zilverhandel in 

wereldhistorisch perspectief langs lijnen zoals verwoord in het inleidende essay. In het laatste 

essay worden de vroegmoderne handelsbewegingen van het zilver geplaatst in de context van 

de lange afstandshandel van de andere drie belangrijkste monetaire middelen van dat moment: 

goud, koper en kaurischelpen. 

Het 'Silver Spoon' essay dicht China, 's werelds belangrijkste eindbestemming voor 

zilver, een centrale rol toe bij het ontstaan van de wereldhandel. De gebruikelijke verklaring 

voor de toevoer van edelmetaal naar 'Azië' gedurende de vroegmoderne periode luidt als 

volgt: de Europese behoefte aan Aziatische producten was immens, terwijl de Aziatische 

behoefte aan Europese producten gering was; dit veroorzaakte een 'tekort op de Europese 

handelsbalans' (dat wil zeggen grote Europese importen deden kleine Europese exporten 

teniet), waardoor Europa geweldige hoeveelheden edelmetaal naar Azië moest zenden. De 

Europese markt was zeer dynamisch. 'Silver Spoon' verklaart waarom deze conventionele 

verklaring geen hout snijdt. Wat er in werkelijkheid gebeurde was dat enorme hoeveelheden 

zilver door China (niet het abstracte 'Azië') werden aangetrokken, terwijl dit land van het 

midden van de zestiende tot het midden van de zeventiende eeuw aanzienlijke hoeveelheden 

goud uitvoerde (naar Europa, Japan en beide Amerika's). 

Bovendien moet over deze zaak niet in termen van Oost-West gesproken worden, omdat ook 
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Japan grote hoeveelheden zilver naar China exporteerde. Door de 'verzilvering' van de 

Chinese markt op de lange termijn werd het zilver in China twee keer zoveel waard als in de 

rest van de wereld. Verre van het gegeven van de 'passieve balans', zoals beschreven in 

conventionele historische studies, was de hoge marktwaarde van zilver in China - samen met 

de dynamiek van de aanbodzijde in mijnstreken in Japan en de beide Amerika's - de 

drijvende kracht achter het ontstaan van een echte wereldhandel. Europeanen fungeerden als 

tussenpersonen. 

Het tweede essay, "Arbitrage, China, and World Trade in the Early Modern Period", 

vestigt de aandacht op de handel via de galjoenen op de lijn Acapulco - Manilla, Spanje's 

enige directe handelsroute naar China. Historici hebben Pierre Chaunu's conclusie (gebaseerd 

op officiële belastingcohieren) overgenomen, dat de handel op Manilla vanaf het tweede 

kwart van de zeventiende eeuw aan betekenis verloor. Maar Chaunu's pessimistische kijk op 

de handel via de Filippijnen wordt door een grote hoeveelheid indirect bewijsmateriaal 

tegengesproken. Al het indirecte bewijs dat we konden vinden ondersteunt de afwijkende 

mening van de hoogleraar Chuan (Hong Kong), die beweert dat de galjoenen uit Manilla 

gedurende de hele zeventiende eeuw jaarlijks ongeveer twee miljoen pesos in Amerikaans 

zilver naar China vervoerden. Twee miljoen pesos (ongeveer 50 ton) zilver is ruwweg gelijk 

aan alle zilverexporten naar 'Azië' van de Nederlandse Oost-Indische Compagnie, de Engelse 

East India Company en de Portugese Estado da India samen. 

Het derde essay, "Silk for Silver: Manila-Macao Trade in de 17th Century", 

ondersteunt de conclusie dat de galjoenen uit Manilla gedurende de hele zeventiende eeuw 

jaarlijks 50 ton zilver naar China vervoerden. Het 'Silk for Silver'essay benadert het probleem 

via bewijsmateriaal betreffende de waarde van de Chinese zijde die oostwaarts van Manilla 

naar Acapulco werd vervoerd. Dit bewijsmateriaal komt wederom overeen met Chuan's 

bewering dat gedurende de hele zeventiende eeuw zilver ter waarde van twee miljoen pesos 

over de Pacific werd vervoerd, aangezien Chinese zijde ter waarde van tenminste twee 

miljoen pesos via de galjoenen in tegenovergestelde richting van die van het Amerikaanse 

zilver werd gebracht. 

Het vierde essay, "China and the Spanish Empire", betoogt dat de 'verzilvering' van 

China verantwoordelijk was voor de opkomst van het Spaanse Rijk. Opbrengsten van Spaans-

Amerikaanse mijnen financierden de vele oorlogen over de hele wereld van Spanje gedurende 

zijn 'gouden eeuw'. De Spaanse hegemonie moet wel gefinancierd zijn door mijnopbrengsten, 
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omdat Spanje een klein land was, dat zowel op agrarisch als industrieel gebied was achter 

gebleven gedurende zijn expansie. Een machtig Spaans Rijk is moeilijk voorstelbaar zonder 

de opbrengsten van zijn Amerikaanse zilvermijnen; en zulke opbrengsten zijn even moeilijk 

voorstelbaar zonder de enorme vraag naar zilver vanuit China. 

Het vijfde essay, "The Philippines as Imperial Profit Center in the 16th and 17th 

Centuries", richt zich op de vraag of eeuwen Spaanse overheersing van de Filippijnen door 

commerciële of religieuze belangen werden gemotiveerd. Dit omdat over het algemeen wordt 

aangenomen dat de Filippijnen de schatkist van het Spaanse Rijk constant hebben 

leeggemaakt. Naar wordt beweerd zou elk jaar ongeveer 250.000 pesos van Mexico naar 

Manilla gezonden zijn in de vorm van de situado, dikwijls beschreven als een 'subsidie' om 

de Filippijnen te behouden. Ten eerste was de helft van de situado afkomstig van belastingen 

door de handel zelf opgebracht, dus 125.000 pesos per jaar kunnen helemaal niet als subsidie 

worden beschouwd. Ten tweede werden de overige 125.000 pesos per jaar bijna geheel 

gebruikt voor de oorlogen tegen de Nederlanders op de Molukken (dat wil zeggen dat dit geld 

de Filippijnen slechts passeerde). Ten derde moet een deel van de opbrengsten van de Spaans-

Amerikaanse zilvermijnen eigenlijk op het conto worden geschreven van het Aziatische 

gedeelte van de zilverhandel. Wanneer deze zaken binnen de context van een wereldmarkt 

worden geplaatst, wordt duidelijk dat de Filippijnen eigenlijk een belangrijk wingewest voor 

de Spaanse Kroon waren. 

Het laatste essay, "Introduction: Monetary Substance in Global Perspective", poogt de 

wereldmarkt voor zilver te verbinden met de wereldmarkt voor de drie belangrijke monetaire 

middelen van die periode: goud, koper en kaurischelpen. China was een belangrijke exporteur 

van goud. Hetzelfde kan gezegd worden van Japan gedurende de tweede helft van de 

zeventiende eeuw. De Filippijnen beschikten ook over belangrijke goudmijnen, evenals 

natuurlijk de beide Amerika's. Veel is er uiteraard geschreven over de goudproductie in 

Afrika ten zuiden van de Sahara, welk goud noordwaarts naar Europa werd gebracht, waar het 

het West-Oost pad van het zilver op weg naar China kruiste. 

De verspreiding van kopergeld over heel Europa is uiterst belangrijk voor inzicht in de 

wereldhandel van zilver. De reden: kopergeld verving zilvergeld in Europa, waardoor de 

vraag naar zilver in Europa verminderde juist op het moment dat de vraag naar zilver in China 

toenam. Japan was de grootste producent van koper in de wereld tegen het einde van de 

zeventiende eeuw (twee maal zo groot als Zweden). Japans belangrijkste klant voor koper was 
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China, maar er werd ook koper naar Europa gezonden. Nogmaals, deze belangrijke trends 

kunnen alleen onderscheiden worden als vraag- en aanbodfactoren voor elk geldmiddel apart 

worden bekeken. Dit mag echter ons de ogen niet doen sluiten voor de relaties tussen de 

geldstromen op wereldschaal. 

Kaurischelpen kwamen hoofdzakelijk van de Maldiven en de Indische Oceaan. 

Europeanen speelden weer de rol van tussenpersonen. Kaurischelpen waren, evenals koper, 

ballastgoederen, zodat handel hierin bij tijden enorme winsten opleverde. Op het hoogtepunt 

van de Afrikaanse slavenhandel was de waarde van de kaurischelpen die op de Afrikaanse 

markt kwamen, ongeveer gelijk aan een derde van de waarde van de Afrikaanse slavenexport. 

Evenzo werden Afrikaanse slaven die naar Brazilië werden geëxporteerd, geruild voor 

Peruviaans zilver, dat werd gesmokkeld via 'handel aan de achterdeur' aan de Atlantische 

zijde, waar hoofdzakelijk de Portugezen bij betrokken waren. Men kan een duidelijker inzicht 

in de slavenhandel van Afrika krijgen door te kijken naar de Chinese markt. Welke producten 

konden, als er geen zilverexporten vanuit Spaans Amerika geweest zouden zijn gedurende de 

vroegmoderne tijd, geruild worden tegen Afrikaanse slaven? Wat zou, zonder de Chinese 

markt voor zilver, de prikkel geweest zijn om zo fanatiek mijnen aan te leggen in de beide 

Amerika's? Kaurischelpen uit de Indische Oceaan speelden duidelijker een rol met betrekking 

tot de slavenhandel. 

Samen bieden de zes essays, waaruit deze dissertatie bestaat, een betrekkelijk 

samenhangend overzicht van de wereldhandel. De centrale rol van China wordt vastgesteld, 

evenals de rol die China speelde als steunpilaar van het Spaanse Rijk. De handelsroute via de 

Pacific wordt beschouwd als één van de belangrijkste, doch verwaarloosde aspecten van de 

wereldhandelsgeschiedenis. De Filippijnen vormden een cruciaal handelscentrum, waarover 

Spanje en de Hollanders in de Aziatische wateren eindeloos streden. De term 'globalisering' 

is weliswaar pas aan het einde van de twintigste eeuw gemunt, maar de geschiedenis ervan is 

al enkele eeuwen oud. Deze dissertatie tracht te laten zien welke geldmechanismen daaraan 

ten grondslag liggen. 
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