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Voorwoord 
 
 
Een paar jaar geleden bladerde ik weer eens in A moveable feast, een 
boekje van Ernest Hemingway waarin hij in een serie korte schetsen 
terugkijkt op zijn verblijf in Parijs in de jaren 1920. Dat bracht me op 
een idee en daarmee houdt ook direct elke vergelijking met deze be-
roemde schrijver op. 
In mijn leven heb ik veel gereisd, avontuurlijke en minder avontuurlij-
ke reizen naar verre oorden, autotochten door Europa, later veel ope-
rareizen, ook naar festivals zoals in Bayreuth en Salzburg. Al met al 
heb ik in een halve eeuw meer dan honderd landen bezocht, het ene 
wat intensiever dan het andere, maar zodoende verbleef ik bij elkaar 
meerdere jaren in het buitenland. Van al die reizen is behoorlijk wat in 
mijn herinnering blijven hangen en nu leek de tijd gekomen om daar-
van eens iets op te schrijven. 
 
Het zijn geen stukjes met alleen maar reisherinneringen geworden. Ik 
heb er de nodige beschouwingen in verwerkt waarin een link wordt 
gelegd met mijn kijk op de wereldgeschiedenis. Verder geven reisher-
inneringen al gauw aanleiding tot associatieve zijsprongen en die zijn 
er dan ook volop in dit boek te vinden. Het verhaal beslaat een halve 
eeuw beginnend in 1968 toen ik voor het eerst langere tijd in het bui-
tenland doorbracht na het behalen van mijn eindexamen gymnasium. 
Alle continenten behalve Antarctica passeren de revue.  
 
Het boek bestaat uit drie delen. In deel 1 passeren vrijwel alle landen 
van Europa de revue. Doordat er een paar roadtrips naar verre oorden 
in zijn verwerkt, komen er ook een stuk of tien landen buiten Europa 
aan de orde maar de nadruk ligt op het ‘thuiscontinent’. Deel 2 is afge-
zien van een aantal landen in en rond de Middellandse Zee geheel ge-
wijd aan Azië. In deel 3 komen de overige continenten aan de orde. 
Het thans voorliggende deel 4 is een addendum waarin het merendeel 
van de politiek historische beschouwingen uit de hoofdtekst is samen-
gebracht met als ondertitel Capita Selecta. 
 
Ik wens de lezer veel genoegen en herkenningsmomenten bij het lezen 
ervan. 
 
Rotterdam, 1 maart 2022 
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1 Empire en wereldoorlog 
 
 
Engeland heeft in de periode vanaf ongeveer 1600 toen het de Hollan-
ders en de Portugezen afloste gebouwd aan een wereldrijk, het British 
Empire. Met alle mogelijke middelen heeft men dat in stand proberen 
te houden omdat de standard of living van het moederland er volledig 
van afhankelijk was. Dat hield in dat men een agressieve politiek 
voerde waarbij woorden vooral kracht werden bijgezet door militaire 
daden. Geholpen door een enorme vloot kon men overal ter wereld 
ingrijpen om andere naties het hoofd te bieden en lokale problemen 
de kop in te drukken. Omdat na het verlies van de Amerikaanse kolo-
niën het belang van India verder toenam, in termen van behoud van 
aanzien en inkomsten werd het Suezkanaal een speerpunt in de Britse 
politiek t.a.v. Cyprus, Malta en Egypte. 
 

Cyprus, Malta en Egypte 
 
Net als Sicilië heeft ook het strategisch gelegen eiland Cyprus een zeer 
gelaagde historie waarin vele heersers elkaar opvolgen of afwisselen. 
Na de Hellenistische periode (wat daarvoor is geweest sla ik maar 
over) kwam het eiland onder Romeins bestuur. Gedurende de 7e tot en 
met de 10e eeuw was het stuivertje wisselen tussen Byzantijnen en 
Arabieren, waarbij uiteindelijk de Byzantijnen het pleit voor zich wis-
ten te beslechten. Daarna kwamen de uit Palestina verdreven kruis-
vaarders die op hun beurt werden gevolgd door de Venetianen. Van 
1573 tot 1878 stond het eiland onder Ottomaans bestuur. Gedurende 
deze drie eeuwen vestigden zich vele Turken op het eiland, dat voor-
dien vooral etnisch Grieks was geweest. Na de opening van het Suez-
kanaal werd het voor de Britten imperatief dat deel van de Middel-
landse Zee te beheersen, om zodoende de vrije vaart door het kanaal 
veilig te stellen. Zodoende zette men de sultan in Istanbul onder druk 
het bestuur over het eiland aan hen over te dragen. Met een poort-
wacht in Gibraltar, een garnizoen op Malta en een militair steunpunt 
in het oosten controleerde deze koloniale grootmacht de gehele bin-
nenzee. Overigens richtte men ook steunpunten in aan de zuidelijke 
kant van het kanaal langs de Rode Zee en de Golf van Aden. Daarmee 
werd de doorgang naar India veilig gesteld, iets waar Nederland pret-
tig op kon meeliften. Naar Oost Indië was immers dezelfde kant op. 
Dergelijke staaltjes Britse machtspolitiek zijn lange tijd zo vanzelf-
sprekend gevonden dat men zich nauwelijks afvroeg hoe er tegenaan 
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zou zijn gekeken als ze door Rusland of Duitsland zouden zijn bedre-
ven. In dat meten met twee maten ligt mijns inziens de kiem van de 
Grote Oorlog die in 1914 uit zou breken.  
Op 16 augustus 1960 werd Cyprus onafhankelijk en net als in Palesti-
na lieten de Britten een gebied achter waarin twee verschillende be-
volkingsgroepen elkaar naar het leven stonden, de Turkse islamitische 
minderheid tegenover de Griekse christelijke meerderheid. Dat leidde 
in 1974 tot een coup, geïnstigeerd door de Griekse junta, die erop was 
gericht het eiland bij Griekenland aan te sluiten. Turkije reageerde 
hierop met een invasie, zich beroepend op een clausule in het onaf-
hankelijkheidsverdrag waarin de mogelijkheid werd geboden in te 
grijpen als de status quo op het eiland werd aangetast. Sindsdien is 
Cyprus gesplitst in twee delen, het Turkse noorden en het Griekse 
zuiden.  
 
De geschiedenis van Malta en het nabij gelegen Gozo gaat heel ver 
terug, verderop komt dat wel ter sprake. Beperken we ons tot de meer 
recente historie dan is er natuurlijk de aanwezigheid van de Romei-
nen, na de splitsing van het rijk de Byzantijnen en vervolgens de Ara-
bieren. In het kielzog van de kruisvaarders wordt Malta weer ingelijfd 
bij christelijk Europa en na in 1291 uit Palestina te zijn verdreven ves-
tigt de Johannieter Orde zich in 1522 op het eiland, na ‘tussenstops’ op 
Cyprus en Rhodos. In 1530 geeft keizer Karel V het eiland voor eeuwig 
als leengoed aan de Johannieters die vervolgens te kampen krijgen 
met toenemende druk vanuit het Ottomaanse Rijk. De ridders van de 
Johannieter Orde weten met enorme inzet van de rest van de bevol-
king de Turken echter te weerstaan en blijven tot 1798 heerser over 
het eiland, als ze worden afgelost door de Fransen onder Napoleon. De 
Fransen worden op hun beurt in 1800 alweer verdreven door de Brit-
ten die er zullen blijven tot de onafhankelijkheid in 1964. Het eiland 
vormt lange tijd het derde Britse steunpunt in de Middellandse Zee 
naast Gibraltar en Cyprus.  
 
Alexander de Grote viel in 332 BCE Egypte binnen en veroverde dit 
land op de Perzen die er het bestuur uitoefenden. De Egyptenaren 
verwelkomden Alexander als bevrijder en gaven hem de titels Horus 
en Amon-Ra om aan te geven dat hij de nieuwe farao was. De Macedo-
niërs installeerden er militaire garnizoenen, onder andere in Mem-
phis, maar het burgerlijk bestuur liet Alexander in handen van Egyp-
tenaren. Zijn naam is voor altijd verbonden aan de stad Alexandrië die 
hij stichtte, eeuwenlang de grootste en belangrijkste metropool in het 
Middellandse Zee bekken. Na Alexanders dood werd het bestuur over 
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diens immense rijk verdeeld onder een aantal generaals waarbij Pto-
lomeus het bewind over Egypte in handen kreeg. In 305 nam hij de 
titel farao aan. De dynastie van Ptolomeus, die tot 30 BCE  Egypte re-
geerde, beheerste op sommige momenten ook Cyprus en vrijwel 
voortdurend het naastgelegen gebied Cyrenaica. De Egyptenaren er-
kenden de nieuwe heersers en beeldden overleden Ptolemeïsche ko-ningen op tempelreliëfs naast vroegere inheemse Egyptische farao’s 
af.  
 
De Ptolomeïsche dynastie eindigde met de beroemde koningsdochter 
Cleopatra, die in 48 BCE door Julius Caesar aan de macht was gehol-
pen. Ze ging vier jaar later een verhouding aan met Marcus Antonius. 
Diens concurrent Octavianus, de latere keizer Augustus, versloeg hem 
in 31 BCE in de slag bij Actium en werd daarmee Romeins alleenheer-
ser. Augustus lijfde een jaar later Egypte bij het Romeinse Rijk in. 
Na de inname door de Romeinen bleef het van oorsprong Hellenisti-
sche Alexandrië een kosmopolitische stad, waar aanhangers van de 
oude Egyptische religie, de Griekse en Romeinse godsdienst, en het 
jodendom naast elkaar leefden. Daarbuiten bleef de bevolking voorlo-
pig trouw aan de oude Egyptische religie. Net als hun Griekse voor-
gangers respecteerden de Romeinen het Egyptische verleden en kon-
den zodoende meeliften op het respect dat de farao’s in vroeger tijden 
genoten. Romeinse keizers probeerden zichzelf in religieuze zin te 
legitimeren als nieuwe zonen van Amon. De Egyptische verering van 
godin Isis verspreidde zich door het Middellandse Zeegebied en men 
bouwden zelfs in Rome tempels voor haar.  
 
Egypte ging al vrij vroeg verloren voor het Byzantijnse Rijk, de Arabie-
ren hadden weinig moeite het gebied te veroveren en de islam te in-
troduceren. Het was vergelijkbaar met de komst van de Grieken die de 
Perzen verdreven, de ene culturele bovenlaag werd vervangen door 
een andere en in dit geval ging dat niet alleen gepaard met een wisse-
ling van bestuur maar tevens van religie. Dat dit bestuur later werd 
overgenomen door de Ottomaanse Turken bracht hierin geen veran-
dering. Maar tegen het einde van de 19e eeuw maakten de Britten ge-
bruik van de verzwakte positie van de sultan in Istanbul door het fei-
telijk gezag over het land over te nemen. Natuurlijk vooral om de vrije 
doorvaart door het in 1869 geopende Suezkanaal zeker te stellen. 
Egypte was de facto een Brits protectoraat van 1882 tot 1953, daarna 
werd het een soevereine republiek met Nasser als president. Na de 
Suezoorlog van 1956 verloren de Britten definitief elke controle over 
het kanaal. 
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India 
 

In Hindustan waren de Britten de opvolgers van de Moghuls. Ik was er 
gemakshalve altijd van uitgegaan, natuurlijk ergens een keer gelezen 
in het pre-internettijdperk, dat de islam over zee het zuiden van India 
had bereikt en dat de Moghuls verantwoordelijk waren voor de intro-ductie van deze monotheïstische religie in het noorden van het ‘hei-dense’ India. Dat blijkt niet juist. Al in de 13e eeuw stond een groot 
deel van Hindustan onder islamitisch bestuur, het Sultanaat van Delhi. 
Daarmee was natuurlijk niet een navenant groot deel van de bevolking 
overgegaan op dit nieuwe geloof, maar de invloed ervan moet al wel 
behoorlijk groot zijn geweest. 
In 1526 kreeg sultan Ibrahim Lodi te maken met een invasie van een 
klein leger onder leiding van de heerser van Kabul: Babur. Deze man 
had een interessante stamboom, hij claimde aan moederskant af te 
stammen van Djengis Khan en aan vaderskant van Tamerlane, twee 
van de grootste oorlogsmisdadigers uit de historie. Babur was dus van 
gemengd Turks Mongoolse afkomst en opgegroeid in een volledig is-
lamitische omgeving. Door een combinatie van tactiek, inzet van mo-
derne artillerie en veel geluk wist Babur de veel grotere troepenmacht 
van de sultan in een halve dag te verslaan. Lodi liet het leven en Babur 
maakte een triomfale intocht in de hoofdstad Agra. Het was het begin 
van het islamitische Moghul keizerrijk. Baburs zoon Humayun volgde 
hem op in 1530 en werd prompt door een coalitie van rebellerende 
lokale potentaten verdreven. Het lukt hem echter in 1555 het rijk dat 
hij van zijn vader had geërfd terug te veroveren, om vervolgens een 
jaar later alweer te overlijden. Tot zover klinkt dit allemaal als een 
voetnoot in de geschiedenis. Maar met Humayuns zoon Akbar begint 
het gezag van de Moghuls pas goed en zijn nakomelingen zullen op de 
keizerstroon blijven zitten tot ze worden opgevolgd door koningin 
Victoria in 1876. Al moet gezegd dat de laatste keizer alleen nog in 
naam die rol vervulde en heerste over een gebied dat nu een wijkje in 
Old Delhi is. 
 
Babur schreef tijdens zijn leven aan zijn memoires die bekend staan 
als de Baburnama. In een Engelse vertaling uit de 19e eeuw komt het 
volgende citaat voor, waarin Babur zich weinig terughoudend uitlaat 
over zijn nieuwe onderdanen, de Hindustani. ‘Its people have no good looks; of social intercourse, paying and re-
ceiving visits there is none; of genius and capacity none; of manners 
none; in handicraft and work there is no form of symmetry, method or 
quality; there are no good horses, no good dogs, no grapes, musk-
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melons or first rate fruits, no ice or cold water, no good bread or 
cooked food in the bazaars, no hotbaths, no colleges, no candles, torches or candlesticks.’ Om even in dezelfde taal te blijven: ‘he’s taking a very dim view of 
Indian society’. Het gebied heeft de reputatie van een zeer oude be-
schaving, net als Mesopotamië, maar hij ervaart de actualiteit als van 
een beschamend niveau, te vergelijken met de wijze waarop Europea-
nen in de 19e eeuw naar landen in het Midden Oosten keken. Overi-
gens krijgt Babur in deze bijval van Marco Polo die zich eveneens zeer 
kritisch uitlaat over India en zijn bevolking.  
 
In de periode dat de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) aan 
invloed begon te winnen in het latere Nederlands Indië, richtten de 
Engelsen hun pijlen vooral op het Indiase subcontinent Hindustan. In 
1600 werd hiertoe de East India Company opgericht die uitgroeide 
van een reeks handelsposten tot een bestuurlijke organisatie die met-
tertijd het feitelijk bestuur over het gebied uitoefende. Aanvankelijk 
was alle aandacht gericht op handel, nieuwe afzetmarkten en goedko-
pe grondstoffen. Mede om de concurrentie van de Fransen het hoofd 
te kunnen bieden vond er een verschuiving plaats in de richting van 
het bewaken van territoriale belangen. In 1803 beschikte de EIC over 
een privé leger van 260.000 man, tweemaal zoveel als het Britse leger 
in het moederland. Net als bij de Nederlanders in Indië liep de be-
stuurlijke invloed vooral via de lokale machthebbers die veelal absolu-
te heersers waren in een groot gebied.  
Halverwege de 19e eeuw ontstond het besef in Londen dat men het 
voorwerk van de EIC prima kon benutten om zelf het bestuur over het 
gebied over te nemen. De EIC bleef nog wel bestaan als handelscom-
pagnie maar haar rol was al betrekkelijk snel uitgespeeld.  
Aanleiding was de grote opstand tegen het bestuur van de EIC in 1857, 
bekend als de Indian Mutiny. In 1858 werd formeel het landsbestuur 
door de Britten overgenomen en begon een snelle ontwikkeling om 
het gebied te moderniseren en tot een bestuurlijke eenheid te smeden.  
 
Gelet op het feit dat de bevolking twee grote religies aanhing die el-
kaar uitsluiten, was dat maar in beperkte mate mogelijk zoals de ge-
schiedenis zou uitwijzen. Wat in dit gebied met een veelheid aan ver-
schillende talen wel is gelukt, was de introductie van het Engels als 
lingua franca. Een tweede belangrijk wapenfeit was de aanleg van een 
zeer uitgebreid spoorwegnetwerk waarmee alle uithoeken van het 
subcontinent met elkaar werden verbonden. Niets is zo belangrijk 
voor het smeden van een eenheid als het opheffen van isolement, een 
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situatie die tot dan toe grote delen van het land in volstrekte afzonde-
ring van anderen had doen leven. Verder introduceerden de Britten 
een systeem van parlementaire vertegenwoordiging volgens democra-
tische grondregels en een op moderne leest geschoeide wetgeving. Dat 
men zich zoveel moeite getroostte geeft wel aan dat het bestuur over 
India, het kroonjuweel van het British Empire, bedoeld was voor on-
bepaalde tijd. De gedachte dat een wereld met kolonisatoren en kolo-
niën ooit zou moeten plaats maken voor een verzameling soevereine 
staten zonder enige afhankelijkheid van een moederland, was de Brit-
ten vreemd, hoewel de Mutiny wel degelijk een schot voor de boeg 
was geweest. Men ging er kennelijk van uit dat de bevolking zich bij de 
Britse overheersing zou neerleggen als eenmaal duidelijk werd dat dit 
voor het land het beste was. 
Ter bevestiging van het feit dat de Britse vorst gezien werd als het 
staatshoofd van het voormalige keizerrijk India, werd koningin Victo-
ria op 1 mei 1876 tot keizerin gekroond. Belangrijk neveneffect was 
dat ze nu titulair gelijk in rang kwam te staan met haar Duitse even-
knie. Vanaf nu was India de jewel in the crown, het kroonjuweel van 
het British Empire. Ook de latere vorsten Edward VII, George V, Ed-
ward VIII en George VI droegen de titel Emperor of India.  
 
De Tweede Wereldoorlog veranderde alles en binnen de kortste keren 
zou het British Empire uiteenvallen. India verkreeg zijn onafhanke-
lijkheid op 15 augustus 1947, maar tevoren was het gebied verdeeld 
in twee delen waarbij religieuze meerderheden de scheidslijnen be-
paalden. Zo werden de provincies Punjab in het westen en Bengalen in 
het oosten in twee delen gesplitst. Er werden twee nieuwe staten ge-
creëerd, islamitisch Pakistan in het westen en oosten, hinduïstisch 
India daar tussenin. Formeel droeg het gebied voordien de naam Hin-
dustan en de inwoners werden Hindustanen genoemd. Dat leidde tot 
verwarrende situaties in het buitenland waar vertegenwoordigers van 
beide religies door elkaar woonden. Zo bestond de grootste Hindu-
staanse gemeenschap in het Zuid Afrikaanse Durban overwegend uit 
moslims. Tegenwoordig spreekt men van Indiërs en Pakistanen maar 
in een land als Suriname zijn het nog steeds allemaal Hindustanen. 
Hindustan had in 1947 ongeveer 390 miljoen inwoners, waarvan er 
30 miljoen in Oost Pakistan en 30 miljoen in West Pakistan woonden. 
Direct kwam een volksverhuizing op gang waarbij ruim 7 miljoen 
moslims naar Pakistan probeerden te verhuizen en vrijwel evenveel Hindu’s naar India. Deze gehele massamigratie werd gekenmerkt door 
onbeschrijflijk wrede taferelen, feitelijk een massamoord waar bij zeer 
vele landverhuizers omkwamen. Ook daar waar minderheden in hun 
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woongebied bleven werd op grote schaal gemoord. Naar schatting 
eiste het verdelingsproces 1 à 2 miljoen slachtoffers. 
Overigens werd India pas in 1950 een republiek, tot die tijd was Geor-
ge VI formeel het staatshoofd als koning, een constructie die tot de dag 
van vandaag geldt voor landen als Canada en Australië. Pakistan werd 
pas in 1956 een republiek. 
 
De slachtpartij waarmee de onafhankelijkheid vergezeld ging had tot 
gevolg dat India en Pakistan van meet af aan een moeizame relatie 
met elkaar zouden hebben. Dat werd verergerd door het betwiste ge-
bied Kashmir, dat altijd een strijdpunt is gebleven nadat er een onbe-
sliste oorlog over werd gevoerd. 
Hoewel Oost Pakistan meer inwoners telde dan het Westen was men 
onder vertegenwoordigd in het parlement als gevolg van een ingewik-
keld kiesstelsel, waardoor men zich sterk door de centrale regering in 
het Westen verwaarloosd voelde. Nadat dit in 1970 was omgezet in 
een meer evenwichtige vertegenwoordiging boekte de Awami Liga die 
voor meer aandacht voor het Oosten pleitte, een grote overwinning 
die de partij de meerderheid gaf in het parlement. In termen van ze-
tels was het Oosten nu de baas maar daar trok men zich in Islamabad 
niets van aan. Een streven naar onafhankelijkheid van het Oosten 
leidde in 1971 tot een burgeroorlog die uitmondde in een humanitaire 
crisis waardoor veel Pakistanen naar het Indiase deel van Bengalen 
vluchtten. India greep vervolgens militair in en na een snelle veldtocht 
werd Pakistan verslagen en Oost Pakistan afgesplitst van het Westen. 
De nieuwe staat kreeg de naam Bangladesh. In de westerse wereld 
had deze naam vooral een bekende klank gekregen na het benefiet-
concert voor Bangladesh op 1 augustus 1971 in Madison Square Gar-
den waaraan veel prominente artiesten deelnamen, waaronder Geor-
ge Harrison die er zijn zelf geschreven ‘Bangladesh’ ten gehore bracht. 
 
De kolonisator had de handen van de kolonie afgetrokken voordat de 
splitsing in twee staten een feit werd. Men mocht het verder zelf uit-
zoeken. Maar 20 jaar later kwam die eeuwenlange verbondenheid als 
een boemerang terug, de gekoloniseerde bevolking stond thuis op de 
stoep. 
Een regelmatig terugkerende gast in Engelse talkshows in 1968 was 
Enoch Powell, MP voor een district in Wolverhampton. Powell had in april van dat jaar een toespraak gehouden die het etiket ‘rivers of blood speech’ opgeplakt had gekregen. Deze aanduiding vond zijn 
oorsprong in een citaat uit Aeneas van Vergilius dat Powell in zijn speech had verwerkt: ‘As I look ahead, I am filled with foreboding; like 
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the Roman, I seem to see the River Tiber foaming with much blood’. 
Powell waarschuwde voor de gevolgen van grootschalige immigratie 
uit de voormalige Britse koloniën en nam daarbij de rassenproblemen 
in de USA als voorbeeld: ‘That tragic and intractable phenomenon 
which we watch with horror on the other side of the Atlantic but 
which there is interwoven with the history and existence of the States 
itself, is coming upon us here by our own volition and our own ne-
glect. Indeed, it has all but come. In numerical terms, it will be of 
American proportions long before the end of the century. Only reso-
lute and urgent action will avert it even now. Whether there will be 
the public will to demand and obtain that action, I do not know. All I know is that to see, and not to speak, would be the great betrayal’. 
 
Een halve eeuw later klinken dezelfde geluiden, nu met betrekking tot asielzoekers die het ‘Fort Europa’ proberen binnen te dringen. Eigen 
volk eerst, dat is het leidmotief. Waar Powell en zijn medestanders aan 
voorbij gingen was (en is) in mijn beleving de sterke overeenkomst 
tussen de problematiek in de USA en het UK in historisch opzicht. De 
zwarte bevolking in de USA vond zijn oorsprong in het kolonialisme, 
het waren de afstammelingen van geïmporteerde slaven. In het UK 
werd men geconfronteerd met een vergelijkbare koloniale erfenis. Om 
na de dekolonisatie zoveel als mogelijk de heersende verhoudingen in 
stand te houden en zodoende zo min mogelijk economisch verlies te 
lijden, was de British Commonwealth in het leven geroepen en onder-
deel daarvan was het verlenen van bepaalde rechten aan de bevolking 
van die voormalige wingewesten geweest. Als men een clean break 
had gemaakt met landen als India en Pakistan, zouden er nooit zoveel 
mensen uit die landen naar het UK hebben kunnen emigreren. Het niet 
doorknippen van de navelstreng kwam nu als een boemerang naar de 
kolonisator terug. Het was de rekening voor eeuwen koloniale politiek 
die werd gepresenteerd.  
 

Midden Oosten 
 
De Britse politiek in het Midden Oosten werd volledig bepaald door 
het belang van de daar gevonden olievoorraden. Na de demise van het 
Ottomaanse Rijk wist men het mandaat te verwerven over grote olie-
rijke gebieden met een Arabische bevolking. Dat men Palestina met 
een ‘jodenprobleem’ erbij kreeg, werd maar voor lief genomen. Het 
was de prijs die kennelijk betaald moest worden voor de olie in wat de 
nieuwe staten Irak en Koeweit zouden worden, terwijl men Saoedi 
Arabië als cliëntstaat in de eigen invloedsfeer opnam. In samenwer-
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king met de US werd de situatie in Iran onder controle gebracht waar-
door voor de twee westerse grootmachten de olietoevoer voor lange 
tijd zeker werd gesteld. Over de Britse mandaatgebieden het volgende. 
 
Na het uiteenvallen van het Ottomaanse Rijk was het gebied overeen-
komend met het huidige Irak, Jordanië en Palestina als mandaatgebied 
toegevallen aan Groot Brittannië. Daarmee werd dat land verant-
woordelijk voor de gevolgen van de joodse immigratie in Palestina en 
de wens van de zionisten een joodse staat te stichten. Reeds in 1921 
werd het mandaatgebied Palestina gesplitst in twee delen met de Jor-
daan als scheidslijn. Vestiging van joodse kolonisten kon voortaan 
exclusief in het westelijk deel plaatsvinden. In 1945 werd het man-
daatgebied ten westen van de Jordaan bewoond door ruim 1,8 miljoen 
mensen waaronder ruim 0,6 miljoen joden. Door landaankopen van 
Ottomaanse grootgrondbezitters hadden de joden ongeveer 7% van 
het gebied wettelijk in bezit gekregen, voornamelijk in de districten 
Ramle, Jaffa (inclusief Tel Aviv), Tulkarm, Haifa, Nazareth, Beisan, Ti-
berias en Safad. Het joodse aandeel in deze districten liep uiteen van 
14% (Ramle) tot 39% (Jaffa). De spreiding van de bevolking laat een 
ander beeld zien: het district Jaffa was overwegend joods en verder 
een groot joods aandeel in de districten Haifa en Jeruzalem. 
 
Na WO II willen de Britten van hun mandaat af. Irak was al in 1932 
een zelfstandige staat geworden en Palestina zorgde voor veel (vrijwel 
onoplosbare) problemen. Het oostelijk deel verkreeg op 25 mei 1946 
zijn soevereiniteit waarmee het koninkrijk Jordanië ontstond. Het 
westelijk deel werd in meerderheid bewoond door Arabieren en zou 
in beginsel als volgende aan de beurt kunnen zijn: stichting van de 
staat Palestina. Daar werd door de joodse gemeenschap ter plekke en 
zionistische organisaties wereldwijd krachtig tegen gelobbyd. De jo-
den wilden een eigen staat in het gebied en meenden in hun recht te 
staan omdat het hun oorspronkelijk thuisland betreft. Van Arabische 
kant werd daar tegenin gebracht dat stichting van een joodse staat op 
grondgebied waar de joden slechts een derde van de bevolking uitma-
ken een schending is van het UN handvest voor wat betreft het zelfbe-
schikkingsrecht van volkeren.  
De UN stelde vervolgens een commissie in die heel toepasselijk komt 
met een plan dat veel weg heeft van een salomonsoordeel: verdeling 
van het gebied in twee onafhankelijke staten die een economische 
eenheid blijven vormen, Israël en Palestina. De Arabische Liga waarin 
de Arabische staten zijn verenigd is hier mordicus tegen. In het kader 
van de algemene natievorming wereldwijd ziet men geen enkele aan-
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leiding om het gebied niet uit te roepen tot een onafhankelijke Arabi-
sche staat, Palestina, met een joodse minderheid. Ter adstructie werd 
gesteld dat er meer dan een miljoen joden leefden in Arabische landen 
en dat die minderheid al eeuwenlang geen problemen (meer) ople-
verden. Kwam bij dat het nodig was joden en Arabieren binnen het 
gebied te verplaatsen om tenminste een deelgebied te creëren met een 
joodse meerderheid. Gelet op de getalsverhoudingen van 1945 zou dat 
niet eenvoudig zijn. 
 
Op 29 november 1947 wordt het verdelingsplan in stemming gebracht 
in de Algemene Vergadering van de UN. Het wordt aangenomen met 
72% van de uitgebrachte stemmen. Van de aangesloten landen stem-
men er 33 voor en 13 tegen, 10 onthouden zich van stemming. De ge-
hele Arabische wereld is tegen het voorstel, evenals onder meer India, 
Pakistan, Iran, Afghanistan, Turkije en Griekenland. 
De Britten besluiten vervolgens per 14 mei 1948 middernacht hun 
mandaat als beëindigd te beschouwen, ongeacht de verdere ontwikke-
lingen. In de avond van die 14e mei wordt door David Ben Goerion de 
joodse staat Israël uitgeroepen. De volgende dag rukken uit de omrin-
gende Arabische landen troepen op om, zoals nadrukkelijk lang tevo-
ren aangekondigd, het gebied te bezetten en de joden de zee in te drij-
ven. Dat loopt anders. Israëlische troepen houden stand en weten gro-
te delen van het beoogde Palestijnse deel van het gebied te veroveren. 
Een groot deel van de Arabische bevolking zoekt zijn toevlucht in de 
omringende landen in afwachting van de mogelijkheid terug te keren 
na de stichting van een Palestijnse staat in het gehele voormalige 
mandaatgebied. Tot op de dag van vandaag bewonen zij en hun talrij-
ke nakomelingen vluchtelingenkampen in Libanon en Jordanië. 
Vanuit de Arabische landen komt snel een joodse vluchtelingenstroom 
op gang, richting Israël met als gevolg dat na een aanwezigheid van 
twee millennia er plotsklaps vrijwel geen joden in deze gebieden meer 
verblijven.  
 
Tijdens de Zesdaagse oorlog in 1976 verovert Israël het resterende 
deel van het voormalige mandaatgebied. Verder wordt de Golanhoog-
te op Syrië veroverd en de gehele Sinaï op Egypte. Na de Yom Kippur 
oorlog in 1973 worden vredesverdragen gesloten met Jordanië en 
Egypte waarbij de Sinaï weer wordt afgestaan. Sindsdien zijn er geen 
territoriale veranderingen meer opgetreden. Inmiddels wordt van 
Palestijnse kant gesteld dat men alsnog het verdelingsplan uit 1947 
gerealiseerd wil zien, het plan waar men indertijd mordicus tegen 
was. Eindeloos voortslepende onderhandelingen over de stichting van 
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een Palestijnse staat, eufemistisch aangeduid als ‘het vredesproces’, 
hebben weinig tastbaars opgeleverd. Er is sprake van Palestijns zelf-
bestuur in een deel van het gebied maar wel onder militaire controle 
van Israël. De opkomst van de fundamentalistische islam heeft inmid-
dels de veiligheid in het gebied dusdanig uitgehold dat een werkbare 
oplossing van het Palestina probleem er wel nooit meer zal komen, 
althans niet in de 21e eeuw. 
Na de stichting van Israël is er een grote instroom van joodse emi-
granten uit met name Rusland op gang gekomen. In Polen, Oekraïne, 
Litouwen en Wit Rusland waren er niet zo veel meer over maar de 
joodse populatie in de Russische Federatie was grotendeels aan de 
holocaust ontkomen. Voor veel Oost-Europese joden is Israël slechts 
een tussenstation geweest, noodzakelijk om toestemming tot emigra-
tie te krijgen. Daarna trad alsnog verspreiding op (the diaspora conti-
nues) over de wereld met de nadruk op de USA. In Israël heeft dat 
geleid tot een verschuiving van de balans richting Sefardische en Ori-
entaalse joden.  
 
Terugkijkend op de ontwikkelingen die volgden op de ontmanteling 
van het Ottomaanse Rijk kan het volgende worden opgemerkt over 
het Midden Oosten. 
Egypte is vanaf Alexander tot 1946 – ruim twee millennia – geen soe-
verein land geweest. Andere Arabische landen hebben geen enkel 
staatkundig verleden. De stichting van een joodse staat als erfgenaam 
van het Ottomaanse Rijk is zodoende even legitiem als het stichten 
van staten als Irak, Jordanië en Saoedi Arabië. Doordat veel Arabieren 
profiteerden van de vrije migratie binnen het Ottomaanse Rijk terwijl 
de immigratie gequoteerd was, kon de Arabische bevolking van Pales-
tina sterker toenemen dan de joodse in de periode dat door de vesti-
ging van joodse kolonisten de welvaart in het gebied significant begon 
te stijgen. Plotseling werd Palestina een aantrekkelijk woongebied en 
dat bleef het ook in de mandaatperiode toen immigratie van joden nog 
steeds aan quota bleef gebonden. Dat de joden volgens de census van 
1945 sterk in de minderheid waren in het mandaatgebied West Pales-
tina heeft dus meer te maken met ongelijke kansen dan met histori-
sche demografie. 
Niettemin trok het credo ‘zelfbeschikkingsrecht van volkeren’ dat ver-
ankerd was in het zojuist gereedgekomen handvest van de UN een 
wissel op de geloofwaardigheid van een opgelegde twee staten oplos-
sing, zonder voorafgaand referendum. Nood breekt wetten en de grote 
groepen ontheemde joden uit Europa moest per direct een thuisland 
worden geboden. 
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De stichting van Israël is een van de belangrijkste gebeurtenissen in 
de periode na WO II geweest. Het heeft geleid tot aanhoudende poli-
tieke onrust in de regio en als gevolg van geopolitieke belangen tot 
een potentiële bedreiging van de wereldvrede. Zover had het nooit 
moeten komen, het had ook wel anders gekund getuige de herin-
richting van Midden Europa. 
Na WO II zijn miljoenen Duitsers verdreven uit Oost Pruisen en Silezië 
en hebben zich gevestigd in Duitsland ten westen van de Oder Neisse 
linie. Tegelijkertijd zijn miljoenen Polen uit het westen van Oekraïne 
en het oosten van Polen naar de gebieden overgebracht die door de 
Duitsers waren verlaten. Gevolg was een verschuiving van de Poolse 
staat in westelijke richting en effectieve scheiding van Polen en niet-
Polen. Het huidige Polen is een van de meest etnisch homogene staten 
ter wereld. Dat ging allemaal niet zonder slag of stoot maar is geen 
blijvend politiek probleem geworden. 
Zo op het oog lijkt deze volksverhuizing sterk op de uittocht van Pales-
tijnen uit Israël in 1948 en de influx van een vergelijkbaar aantal joden 
uit de omringende Arabische landen. Maar waar het in Polen kon 
worden afgedwongen door Stalin en de Duitsers er niets tegenin kon-
den brengen, werd het in Palestina tot geopolitieke speelbal van de 
grote mogendheden. Als de grondlegger van het zionisme Theodor 
Herzl had kunnen voorzien hoe belangrijk de regio zou worden door 
de aanwezigheid van een enorme olievoorraad, dan was hij vast min-
der optimistisch geweest over de kans op slagen van zijn plan. 
 

Iran en Afghanistan 
 
Op reis naar India in 1973 was ik in dit land getuige van een historisch ogenblik waarbij de ‘oliepolitiek’ onopvallend een hoofdrol speelde. 
De Shah van Iran, Mohammed Reza Pahlavi, was op dat moment al 
dertig jaar aan de macht, vooral dankzij de steun van de USA die Iran 
zagen als een belangrijk bolwerk in de ring van staten rondom de Sov-
jet Unie. Een stabiele regering met een betrouwbare bondgenoot als 
staatshoofd paste goed in dat beleid. Ook al was er regelmatig gedon-
der tussen de Shah en zijn Amerikaanse collega’s, de Sovjets hadden 
zich er nooit tussen kunnen wurmen.  
Vanaf midden jaren zestig was door de Shah een hervormingsbeleid 
ingezet dat wel de Witte Revolutie werd genoemd. Het land zou de 
enorme inkomsten uit aardolie meer moeten gaan inzetten om een 
moderniseringsslag te maken met als doel uiterlijk binnen 20 jaar 
hetzelfde welstandsniveau onder de bevolking te bereiken als in het 
Westen. Vrouwen en niet-moslims mochten publieke functies gaan 
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bekleden, sociale en infrastructurele voorzieningen werden verbeterd, 
de rol van de Mullahs werd sterk ingeperkt en ook de invloed van de bazaari’s op het financieel economische beleid van het land werd be-
knot. Daarmee streek de Shah zo ongeveer iedereen die niet recht-
streeks en onmiddellijk profiteerde van de nieuwe wetgeving in de 
Witte Revolutie tegen de haren in. Modernisering is altijd een heikel 
punt in een achtergebleven samenleving waarin de scheiding van reli-
gie en staat onvolledig is. Om de Witte Revolutie te doen slagen werd 
het bestuur van de Shah steeds autocratischer en nam de repressie 
toe. De geheime dienst Savak was in 1973 zo berucht dat er slechts 
fluisterend over werd gesproken.  
Wat niet hielp was de indruk die werd gewekt dat de Shah veel geld 
over de balk gooide ter vergroting van eigen eer en glorie. De ostenta-
tief exorbitante viering van het 2500 jarig bestaan van het Perzische 
Rijk in 1971 wordt achteraf door sommigen wel gezien als een keer-
punt in de onaantastbaar lijkende positie van de heerser. Dat bena-
drukken van het glorieuze verleden van het land diende twee belang-
rijke doelen. Enerzijds maakte het de Shah mogelijk zichzelf te presen-
teren als de indirecte opvolger van de beroemde keizer Cyrus, de 
grondlegger van het rijk. Anderzijds werd benadrukt dat de historie 
niet begon met de komst van de islam. Om dat te benadrukken werd 
ook de jaartelling veranderd, men rekende niet langer volgens de is-
lamitische kalender. Goed beschouwd is dit hetzelfde als wat Mussoli-
ni vijftig jaar eerder had gegaan met zijn cultus van Romanitá met 
zichzelf als opvolger van Augustus.  
 
Doordat in maart 1973 de olie industrie volledig werd genationali-
seerd kwam er alleen nog maar meer geld beschikbaar, zeker ook 
doordat na de oliecrisis die volgde op de Yom Kippur oorlog de prijs 
van ruwe olie bijna exponentieel toenam. Zo ver was het in juli van dat 
jaar nog niet. Tijdens mijn verblijf in Mashad was de Shah op reis in de 
USA en zijn terugkeer werd gevierd met een groots onthaal. Hij had 
een deal gesloten waarmee ondanks de nationalisatie de export van 
olie naar de bevriende supermacht werd gegarandeerd, de scherpe 
kantjes waren er weer af. In de New York Times van 29 juli 1973 werd 
uitgebreid aandacht besteed aan de ontmoeting van de Shah met 
Nixon en aan de wens van de Shah om tot uitgebreide wapenaankopen 
voor het borgen van de eigen veiligheid over te gaan.  ‘On a matter or more immediate interest to most Americans than long 
term security threats to Iran, the Shah disclosed in Washington last 
week that his Government had just entered into a joint venture with 
Ashland Oil, Inc., to market Iranian oil products in the United States. It 
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is the first such deal between a Middle East oil producing country and 
an American company. 
For the 50 per cent interest in Ashland's New York refining and mar-
keting operations acquired in the agreement, the National Iranian Oil 
Company will pay with shipments of crude oil. The State Department 
lauded the venture and held out the possibility of other oil producers, 
such as Saudi Arabia, making similar deals with other oil companies. The Shah has said that a “Monarchy is the instrument that has saved 
Iran, . . . the only country in this area which had any chance at all of 
someday attaining a European level.” By 1980, it is believed in Wash-
ing ton, 35 per cent of all American oil will come from the Persian Gulf states. The United States finds the Shah’s determination that Iran fol-
low the European model a reassuring sign of stability in an unstable 
part of the world. And the Shah’s insistence that Iran pick up the pro-
tective mantle dropped by Britain when she pulled out of the Persian 
Gulf in 1971 is even more so, particularly when backed up by Ameri-can arms.’  
Zo gedetailleerd heb ik dit toen niet meegekregen, dat artikel heb ik 
pas later gelezen maar Time Magazine besteedde er ook uitgebreid 
aandacht aan. Tijdens de reis was dit zo ongeveer het enige Engelstali-
ge blad dat in grote steden beschikbaar was. 
 
Vlakbij mijn hotel in Mashad was een café waar ik geregeld tijd stuk 
sloeg door met een kopje thee naar de televisie te kijken. Daar zag ik 
ook de beelden van die triomfale thuiskomst met eerbiedige hoog-
waardigheidsbekleders en een enthousiaste menigte. Vooraf had men 
zijne majesteit om toestemming gevraagd deze gebeurtenis groots te 
vieren en met instemming van de Shah werd bepaald dat deze datum 
voortaan een nieuwe nationale feestdag zou worden. De Shah stond 
op het toppunt van zijn macht en later bleek dat op dit moment zijn 
neergang begon. Een jaar later kreeg hij kanker en omdat dit geheim 
moest blijven kreeg hij geen adequate behandeling. In 1978 was hij 
nauwelijks meer in staat tot het nemen van weloverwogen besluiten. 
De CIA die toch een zeer goed beeld van de situatie in Iran meende te 
hebben, was er van overtuigd dat Mohammed Reza Pahlavi zeker nog 
tien jaar probleemloos aan de macht zou blijven. De revolutie van 
1979 waarbij zijn oude tegenstrever en nemesis Khomeini aan de macht kwam, was voor de ‘intelligence community’ een onaangename 
verrassing. 
Het komt niet vaak voor dat je getuige bent van een moment dat later 
van historische belang blijkt te zijn geweest. Die intocht die ik in dat 
café op de televisie zag, was zo’n moment. 
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Hierboven sprak ik over het getuige zijn van een gebeurtenis die ach-
teraf een historisch kantelpunt blijkt te zijn geweest. Zo ook de revolu-
tie in Afghanistan in 1973. Dat land heeft nooit een sterk centraal be-
stuur gekend, het is een verzameling stammen die elkaars aanwezig-
heid maar net kunnen verdragen. Maar als een vreemde mogendheid 
het land binnenvalt sluit men de gelederen. Ondanks die oorlogen in 
de 19e en begin 20e eeuw hebben de Engelsen het land nooit bij hun 
British Empire kunnen voegen. Wel had men voldoende controle ver-
worven over de buitenlandse politiek van het land, die vooral inhield 
dat niet-Afghanen het land niet mochten binnendringen. Door de Af-
ghanen enigszins te paaien hield men Rusland op afstand, het was de 
balancing act die later de Great Game zou worden genoemd, de diplo-
matieke oorlog tussen de grootmachten Rusland en Engeland. Ru-
dyard Kipling heeft er een mooi beeld van geschetst in zijn roman Kim. 
 
Die balancing act werd ook gepraktiseerd door latere machthebbers, 
waarbij nu de Sovjet Unie en de USA zoveel als mogelijk tegen elkaar 
werden uitgespeeld. Tijdens de regering van koning Zahir Shah ont-
ving het land hulp en ondersteuning van beide kampen. Een citaat uit een interview in 1969 : ‘Zahir Shah said that he is not a capitalist. But I also don’t want socialism. I don’t want socialism that would bring 
about the kind of situation [that exists] in Czechoslovakia. I don’t want 
us to become the servants of Russia or China or the servant of any other place.’ Over hem gaat de anekdote dat hij zich het meest op z’n 
gemak voelde als hij een Amerikaanse sigaret kon aansteken met een 
Russische aansteker, kan ook andersom geweest zijn.  Gedurende de jaren ’50 en ’60 werd het land met die geboden hulp 
flink gemoderniseerd en terugkijkend kan men stellen dat het een 
periode van rust was in de turbulente historie van het land. Vandaar ook dat er vanaf midden jaren ’60 zoveel jongelui overland naar India 
trokken via Afghanistan, zozeer dat men sprak van de hippie trail. Het 
ging er toen gewoon gemoedelijk aan toe in dat land waarin alles en 
iedereen bevechten de gewoonste zaak van de wereld was. Het bin-
nenland was wel wat minder veilig, daar kon je nog wel beroofd wor-
den, maar de route door de woestijn via Kandahar was prima te doen. 
Aardig detail was dat de wegen van Herat via Kandahar naar Kabul, 
van Kabul naar de Khyber pas en van Kabul naar de grens met de SU 
waren aangelegd door Russen en Amerikanen. Elk twee grote segmen-
ten. Naar verluidt was de USA verantwoordelijk geweest voor de tra-
jecten Herat-Kandahar en Kabul-Khyber. Overigens bleken alle weg-
delen van uitstekende kwaliteit, gebouwd in beton en daardoor goed 
bestand tegen de extreme hitte in het zuiden. 
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Op 17 juli 1973 pleegde de neef van Zahir Shah, voormalig premier 
Mohammed Daoud Khan, een staatsgreep toen zijn oom zich in Italië 
bevond. De monarchie werd afgeschaft en Daoud werd president van 
de nieuw uitgeroepen republiek. Tijdens zijn autocratische bewind 
verslechterde gaandeweg de verhouding met de SU wat in 1978 leidde 
tot een nieuwe staatsgreep waarbij een pro-Russische regering werd 
geïnstalleerd. Om deze regering te ondersteunen trokken Sovjet troe-
pen in 1979 het land binnen waarmee een oorlog begon die tien jaar 
zou duren.  
In de USA vond men dit prachtig: de Russen hadden nu hun eigen 
Vietnam gecreëerd en de CIA verstrekte hulp aan elke beweging die 
het Sovjet leger kon bestrijden, waaronder de Taliban. Ten tijde van 
de Koude Oorlog die toen nog in alle hevigheid woedde leek dit een 
goede zet, terugkijkend is het een historische blunder geweest. Hoe 
het ook zij, het kalme bestaan in Afghanistan en de rustig voortschrij-
dende modernisering hadden na 1973 hun langste tijd gehad. En na 
1978 was het land in chaos, een situatie die tot op de dag van vandaag 
voortduurt. Zo werden er op 10 maart 2020 twee presidenten tegelij-
kertijd beëdigd die elkaar de macht betwistten. En eind 2021 zat de 
Taliban weer vast in het zadel. In terugblik was die 17e juli dus een 
kantelpunt in de geschiedenis van Afghanistan, net zoals de 29e dat 
zou blijken voor Iran. Het was een gedenkwaardige maand, en ik was 
als een soort Forrest Gump ter plaatse zonder dat te beseffen. 
 

Wereldoorlogen 
 
Brits perspectief 

 
In de jaren 1968 en 1970 was ik bijna drie maanden als gast onder-
deel was van het huiselijk leven op verschillende locaties in Engeland. 
Die twee jaren waren in terugblik het einde van een tijdperk, dat van ‘Engeland’ als grootmacht. De tweede wereldoorlog was ontketend 
door Duitsland dat op de keper beschouwd de kolonisatie van Oost 
Europa probeerde te realiseren, te beginnen met de inlijving van Po-
len. Overigens waren het de Britten en de Fransen geweest die Duits-
land de oorlog verklaarden en zodoende de aanzet gaven tot een 
nieuwe oorlog op wereldniveau. Twee jaar later volgde Japan dat geen 
genoegen meer wenste te nemen met slechts een enkele kolonie en 
een vazalstaat, respectievelijk Korea en Mantsjoerije, maar een kolo-
niaal rijk probeerde te stichten in meer zuidelijk gelegen delen van 
Azië. In het geval van Duitsland betekende dit strijd tegen soevereine 
staten en voor Japan was het vooral een kwestie van bestaande kolo-


