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WOORD VOORAF

Een vader vertelde mij eens de volgende geschiedenis uit de grille
jeugd van zijn zoon. De jongen was ongeveer vijf jaar oud, toen de
vader zijn intellect eens Wilde onderzoeken. Men moet weten, het
kind was zijn eerstgeborene — de broddellap, waarop en waarmee
men in allerlei richtingen pleegt te experimenteren; ouder en wijzer,
en voor de tweede of derde maal vader geworden, laat men die din-
gen wel na en is men wel zo verstandig 't intellect op zijn eigen ge-
legenheid te laten groeien en de worming ervan maar aan de toe-
komstige onderwijzer over te laten. Maar goed, doze vader was
dan tot die wijsheid nog niet gekomen en probeerde zijn jongen
sommetjes, o, heel eenvoudige sommetjes, te laten maken. De proef
mislukte allervolkomenst en de vader gaf haar op met de wanhopige
gedachte een idiote zoon te hebben. Toen de jongen later, op de
gewone leeftijd, op school kwam, bleek hij een normale leerling,
die de lagere en daarna de middelbare school in normale tijd af-
liep. mat had er dan gehaperd aan de proef, in de jeugd genomen?
0, een onderwijzer, aan wie het geval eens verteld werd, helderde
't mysterie op: de vader was met zijn rekensommetjes tot aan het
getal 10 gegaan en moist niet, dat een kind van vijf jaar met zijn
denken boven het getal 5 nog niet uitkomt.

Zelf heb ik een leraar gekend — van zeer nabij gekend — die
aan de tweede klasse van een middelbare school de algemene ge-
schiedenis zou onderwijzen. Hij begon, in de eerste les, met de
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volksverhuizing. Levendig, met enthousiasme, duidelijk, liet hij zijn
jeugdig gehoor zien, hoe de Hunnen, uit het Oosten komend, de
hele zaak in beweging brachten; hoe die de Alanen en de West-
Goten verdreven; hoe deze zich verenigden met de Vandalen; hoe
de Oost-Goten naar Italie trokken; wat de Gepiden en later de
Longobarden deden enz., enz., bet werd alles aan de leerlingen van
naaldeke tot draadje verteld. Duidelijk? Toen hij in de volgende
les wou zien, wat er van her verhaalde was blijven hangen, en hij,
prettig, opgewekt, aan een meisje, dat hij aandachtig had zien luis-
teren, vroeg: „En... vertel jij me nu eens... als nu die hele geschie-
denis omstreeks 375 begint... hoe ziet het er dan uit in Rome? Wie
regeert er dan in Rome?" kreeg hij ten antwoord: „De Goten". 1k
weet nog — het gebeurde ongeveer 18 jaren geleden, maar ik zei
immers, dat ik de man van zeer nabij kende — dat de jonge leraar
toen bloosde van binnen en van buiten. Maar een ding moet ik hem
tot zijn eer nageven: hij heeft toen niet gezegd: „Wat een dom
kind", maar hij heeft wel gezegd: „Dat heb ik dom aangepakt; dat
zal ik anders moeten inpikken, evil er van mijn onderwijs wat terecht
komen".

Wie onderwijst, tien, vijftien, twintig jaar, zal telkens en telkens
weer tot de ontdekking komen, dat hij bij zijn leerlingen iets be-
kend veronderstelt, wat ze absoluut niet weten; dat hij lang een
woord heeft gebruikt, waarvan het hem op eenmaal, bij toeval,
duidelijk wordt dat zijn gehoor er een heel andere zin aan heeft
gehecht, dan hij ermee bedoelde; dat hij een begrip aanwezig ver-
onderstelt, dat, hoe doodgewoon, voor zijn jonge klantjes nog vol-
strekt adacadabra is.

Wie onderwijst en zich telkens met zorg afvraagt, of hij 't goed
doet en of er van 't geleerde wat blijft hangen, leert een ding heel
stellig, en 't wordt hem een axioma voor zijn onderwijs-praktijk:
dat eenvoudig-worden, eenvoudig-zijn de grondslag van alle onder-
wijs moet zijn.
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War dit alles te maken heeft met het boek van Hillyer, dat hier-

achter in vertaling volgt?
Dit. Het zou te begrijpen zijn, als er mensen waren die zeiden,

dat dit toch geen waardige, ja zelfs hier en daar geen ware manier
van historie-beschrijving is, door de Amerikaanse auteur geboden;
dat geschiedenis een ernstige zaak is en dat 't net lijkt of Hillyer
er van tijd tot tijd maar een grapje van maakt. Voor zulken nu
vertelde ik de geschiedenis van die varier met zijn vijfjarige noon,
van die leraar met zijn geschiedenis-onderwijs op de midd,elbare
school. Voor zulken zei ik, dat, wie jaar in jaar uit onderwijs geeft
en aan een heilige ontevredenheid over eigen methode blijft labo-
reren, niets zo noodzakelijk lijkt als al maar eenvoudiger te worden
in zijn manier van de dingen voor te stellen.

Als ik dit boek van Hillyer lees en mijzelf ook wel eens een enkele
maal op de gedachte betrap (want ik ben een Nederlander en hij
is een Amerikaan, en dat verschil blijft): „Nu ja... maar dat is nu
toch wel een beetje..." dan slik ik toch gauw de rest van de zin
in, en herinner mij, dat de auteur in zijn inleiding deze woorden
schrijft: „Niettegenstaande de schrijver gedurende een groot aantal
jaren in ononderbroken aanraking met de kinderlijke psyche ge-
weest is, heeft hij telkens opnieuw ervaren dat, wat in zijn studeer-
kamer was neergeschreven, herzien en herschreven moest worden
als het in de les op de klas „geprobeerd" was. En als hij dacht dat,
wat hij had geschreven, in de eenvoudigste taal daar stond, dan
bleek het, dat elk woord en iedere uitdrukking toch telkens opnieuw
aan het begrijpen van de klas getoetst moest worden om te weten
te komen, welke betekenis er door de kinderen aan gehecht was."

Geen ware geschiedschrijving? Hillyer zelf voorziet dit bezwaar
als hij opmerkt: „De gebeurtenissen, welke ik beschreef, zijn niet
de belangrijkste geweest, die in de wereldhistorie, hebben plaats ge-
had; neen, maar het zijn wel de belangrijkste geweest, die door een
kind begrepen en gewaardeerd kunnen worden."
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„Maar," zegt mogelijk nog iemand, „hier en daar staat wel eens
iets dat bepaald four is." „Ja, tegen de Hollandse actrice legt een
Amerikaan het af. Laten wij onszelf die lof maar vast toekennen.
En laten we verder scherpzinnige critici geruststellen met de mede-
deling: het is ook vertaalster en revisor niet ontgaan; zelfs hebben
zij hier en daar wel eens iets veranderd — verbeterd naar zij hopen.
Ook hebben zij — laat ook dat hier ineens gezegd zijn — dingen,
alleen voor het Amerikaanse kind begrijpelijk of van betekenis,
wel „nae 's landts gheleghentheyt verduytschet."

Maar in wezen is Hillyer's werk onaangetast gebleven. En het
wordt hier het Nederlandse publiek aangeboden, niet als een wel
aardige, kinderlijke wereldhistorie, met een misschien hier en daar
zelfs wel kinderachtige inslag, doch zoals de auteur het bedoelde:
als een voorloper, een echte, serieuse voorloper op latere, serieuse
geschiedenis-studie. Een voor jonge kinderen begrijpelijk boek in
een voor hen begrijpelijke taal. Het bedoelt belangstelling te wek-
ken, het wil geschiedenis tot een boeiend ding maken.

En is daarin, naar mijn mening, geheel geslaagd.

J. A. VOR DER HAKE.

Gaarne heb ik het verzoek van de uitgever aanvaard, deze wereld-
geschiedenis tot op heden bij te werken. Tegelijkertijd heb ik het
gehele boek herzien en hier en daar veranderingen — die, naar ik
hoop, verbeteringen zullen blijken te zijn — aangebracht. Het spreekt
voor zichzelf, dat de sfeer van Hillyer's werk dezelfde is gebleven.

M. SCHNEIDER
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Deze bladzijde, jongens en meisjes, is niet
voor jullie bestemd; ze is voor die oude man-
nen en vrouwen van twintig, dertig of veer-
tig jaar, die dit boek misschien eens doorbla-
deren, en zij vomit, wat zij zouden noemen,
het

VOORBERICHT

Aan een kind enig idee te geven van wat er in de wereld gebeurt
is vOOrdat her er zelf kwam;

hem te halen uit zijn kleine, ego-centrische, afgesloten levenscir-
keltje, dat hem zo buitengewoon belangrijk toeschijnt, omdat het
zo heel dicht om hem sluit;

zijn horizon te verruimen, zijn blik te verbreden en hem een over-
zicht te geven van de eeuwen achter hem;

hem bekend te maken met enkele grote gebeurtenissen en grote
namen, en die een vaste plaats te geven in tijd en ruimte, opdat ze
de basis vormen voor uitgebreider studie in de toekomst;

een chronologische leidraad voor hem te maken met de voor-
naamste feiten als mijlpalen, zodat hij elk afzonderlijk feit, voorko-
mend in zijn latere historische studie, op de juiste plaats er tussen
kan voegen, — is het doel van dit eerste overzicht der wereldge-
schiedenis.





De volgende bladzijden zijn evenmin voor
jullie. Ze zijnvoor je vader, moeder, of on-
derwijzer, en behoren tot wat zij gewend zijn
te noemen de

INLEIDING

Evenals alle kinderen van mijn leeftijd werd ik onderwezen in
de Amerikaanse geschiedenis en leerde ik geen andere dan die
van Amerika, jaar in jaar uit, gedurende een tijdperk van acht of
meer jaren.

Voor zover ik moist, was 1492 het begin van de wereld. Alle ge-
beurtenissen of beschrijvingen van v66r die tijd, waarvan ik bij
toeval wel eens hoorde gewagen, rangschikte ik in mijn geest onder
de categorie van de sprookjes.

Christus en zijn tijd, waarvan ik op de Zondagschool hoorde, wa-
ren zuivere fictie voor mij, zonder enige werkelijkheid. In de geschie-
denis die mij bekend was, werd er nooit over gesproken, en daarom,
dacht ik, kon dat alles niet tot het rijk van tijd en ruimte behoren,
maar alleen tot een geestelijk.

Het is al even provinciaals, aan een Amerikaans kind uitsluitend
Amerikaanse geschiedenis te geven, als aan een kind uit Texas niets
anders dan de geschiedenis van Texas. Ter verdediging van dergelijk
geschiedenis-onderwijs geeft men gewoonlijk als reden: vaderlands-
liefde. Maar het bevordert slechts bekrompenheid en kweekt een
bespottelijke verwaandheid, die berusten op een volkomen onkunde
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omtrent andere volken en andere tijden, — en er ontstaat een onuit-
staanbare zelfgenoegzaamheid uit, die op niets gegrond is. Sedert
de wereldoorlog is men gaan inzien, dat het noodzakelijk is voor
o,nze kinderen, dat zij zich niet blind staren op de geschiedenis van
eigen land en yolk, maar ook iets leren omtrent andere landen en
volkeren, opdat zij als volwassene meer begrijpend en minder be-
vooroordeeld tegenover de dingen zullen komen te staan.

Een kind dat omstreeks negen jaar telt, is reeds brandend verlan-
gend te weten, wat er in de afgelopen eeuwen gebeurd is en vormt
zich gemakkelijk een voorstelling van de wereldgeschiedenis. Daar-
om hebben de leerlingen der Calvart-School al Binds jaren les gehad
in algemene geschiedenis, ten spijt van alle academisch en ouderlijk
scepticisme en ten spijt van velerlei tegenwerking. Maar ik heb
waargenomen, dat er langzamerhand een stroming is ontstaan ten
gunste van dit geschiedenisonderricht, waarmee gepaard ging een
steeds brandender wordende vraag Haar een handboek der algemene
geschiedenis voor jonge kinderen. Alle bestaande handboeken, zag
ik wel, moesten sterk bekort worden, maar sevens voorzien van
voor het jonge kind bevattelijke uitleggingen en inlichtingen, om
het boek voor hem begrijpelijk te maken.

De hedendaagse publicaties over het aangeboren begrip bij kin-
deren toners ons, wat een kind van middelmatige aanleg op ver-
schillende leeftijden al of niet kan begrijpen,—Welke data, Welke
soort beeldspraak, woordenkeus, algemeenheden en abstracte be-
grippen het bevatten kan, of Welke, omgekeerd, zijn verstand te
boven gaan. En in de toekomst zal men dus bij het samenstellen
van handboeken deze begrips-normen voortdurend voor ogee die-
nen te houden. Doet men dit niet, dan zullen ze de kinderen „te
hoog gaan", daar men hun dingen zal trachten te leren, die uit de
aard der zaak buiten hun bereik vallen.

Niettegenstaande de schrijver gedurende een groot aantal jaren
in ononderbroken aanraking met de kinderlijke psyche geweest is,
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heeft hij telkens opnieuw ervaren dat, wat in zijn studeerkamer was
neergeschreven, herzien en herschreven moest worden als het in
de les op de klas „geprobeerd" was. En als hij dacht dat, wat hij
had geschreven, in de eenvoudigste taal daar stond, dan bleek bet,
dat elk woord en iedere uitdrukking toch telkens opnieuw weer aan
het begrijpen van de klas getoetst moest worden om te weten te
komen, Welke betekenis er door de kinderen aan gehecht was.

Een kind van omstreeks negen jaar is nog heel jong, — het is
zelfs mogelijk, dat het nog aan St. Nicolaas gelooft —, het is jonger
in zijn gedachten, woordenkeus en begripsvermogen, dan de meeste
volwassenen, ook al zijn het zijn ouders of onderwijzers, veronder-
stellen, en nieuwe begrippen kunnen bijna niet te eenvoudig worden
ingekleed.

Zo komt het, dat de uitgekozen onderwerpen, in werkelijkheid
niet altijd de meest belangrijke, het NWei zijn met het oog op wat door
een kind begrepen of gewaardeerd kan worden. De meeste politieke,
sociologische, economische, of godsdienstige aangelegenheden zijn
te hoog voor de kinderlijke bevatting, al worden ze nog zo simpel
verteld.

En ten slotte is deze geschiedenis slechts een inleiding.
Er zijn uitstekeride biografieen en verhalen over personen en fei-

ten uit de algemene geschiedenis geschreven. Maar geschiedenis-ver-
halen geven geen historische schets. Ze geven geen omtrekken, waar-
in later van allerlei kan worden ingevuld, en inderdaad, tenzij
ze zelf geplaatst zijn in een algemeen-historisch schema, — beteke-
nen ze niets meer dan de vele, niet in underling verband staande ver-
haaltjes, die door de kinderlijke geest warrelen zonder tijd- of
ruimteverband.

Daarom heeft dit boek een chronologische opzet en vertelt bet
de geschiedenis van wat eeuw voor eeuw, periode voor periode,
gebeurd is, niet van deze of gene natie afzonderlijk. De geschiedenis
van het ene land wordt onderbroken, om die van een ander te her-
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vatten, evenals de verschillende draden, die een novelle vormen,
tegelijkertijd worden gesponnen. En dit geschiedt, omdat het de
bedoeling is, de leerling een ononderbroken uitzicht, een panorama,
op de eeuwen te geven, en niet eerst de Griekse geschiedenis te be-
handelen bijvoorbeeld, om dan de tijdladder weer af te dalen voor
de Romeinse, en zo voort. Het plan is, de hele omtrek van de
geschiedenis te schetsen, zodat de details langzamerhand bij voort-
gezette studie kunnen worden aangebracht, evenals een schilder eerst
de algemene omtrek van zijn schilderij opzet, voordat hij aan de
onderdelen begint. Zulk een schema is even nodig voor een regel-
matige rangschikking der historische feiten als een kaart-systeem
op een of ander kantoor, om een geregelde gang van taken mogelijk
te doen zijn.

De Tijd-trap moet een visuèle voorstelling geven van de lengte
van de tijd en van de opvolgende phasen in de geschiedenis der
wereld. Elke „trapwending" stelt duizend jaar voor, iedere „trede"
honderd, een eeuw. Is er sours een lege wand, hetzij in de speelkamer,
op een zolderkamertje, of in de schuur, dan zou men daarop zulk een
tijd-trap op grate schaal kunnen tekenen, van de vloer af tot zo
hoog mogelijk toe. Men kan die dan aanschouwelijk maken door
het geheel met afbeeldingen en tekeningen van personen en voor-
vallen op te luisteren. Is het toevallig een wand tegenover het bed
van het kind, des te beter, want als het kind 's morgens of wanneer
ook wakker ligt, kan het zich die gebeurtenissen op de Tijd-trap
gaan indenken, in plaats van zich allerlei fantastische voorstellingen
te maken door naar het patroon van het behangselpapier te kijken.
Want het kind moet voortdurend die Tijd-trap of Tijd-tafel te hulp
roepen, als het een bepaalde zebeurtenis bestudeert, tot dat het zich
eindelijk een voorstelling verwerft van de vervlogen eeuwen.

Aanvankelijk voelt een kind niets voor tijd-aanduidingen uitge-
drukt in cijfers, of voor de onderling verhoudingen van de data op
een tijd-lijn en zal het in het Wilde weg zeggen: vijfentwintig hon-



INLEIDING	 17

derd voor Christus of vijfentwintig duizend voor Christus of wel
vijfentwintig millioen voor Christus, zonder enig onderscheid. Al-
leen door al maar op die Tijd-trap te kijken om de plaats van de
data er op in zich op te nemen, kan een kind er het juiste gezicht
op krijgen. Ge moogt u v e r m a k e n, niet v e r b a z e n, als een
kind het jaar 776 duizend opgeeft als de datum van de eerste Olym-
piade, of als het zegt, dat Italie in Athene ligt, of dat Abraham een
held was uit de Trojaanse oorlog.

Als het u ooit overkomen is te worden voorgesteld aan een gezel-
schap van louter vreemdelingen, weet ge, hoe nutteloos het is, zelfs
maar te trachten, hun namen te onthouden, om nog niet eens te
spreken van de juiste naam met het juiste gezicht te combineren.
Gij met bepaald iets bizonders over elk hunner horen wilt ge u
hun naam met het bijbehorende gezicht herinneren. Evenzeer moet
een inleiding in de wereld-geschiedenis, de omlijsting en de plaats,
die de voor het kind absoluut onbekende vreemdelingen daarin in-
nemen, iets meer worden dan een voorstelling, waarbij niets anders
gezegd wordt dan een naam; en bovendien mogen er maar zeer
weinig personen tegelijk voorgesteld worden, of namen en gezichten
worden onmiddellijk weer vergeten. Het is beslist nodig, de nieuwe
namen telkens te herhalen, opdat de leerling er zo gauw mogelijk
mee vertrouwd geraakt, want zoveel vreemde mensen en plaatsen
stichten verwarring.

Ten einde tot een fundamenteel schema te komen, dat later aan-
gevuld kan worden, is het nodig, dat de Tijdtafel het duurzaam
eigendom wordt van de leerling. Daarom moet deze even grondig
bestudeerd worden als de tafels van vermenigvuldiging, totdat de
kennis ervan 100% is en bovendien eens en voor altijd 100%, zodat
al, wat tot een bepaalde datum behoort, later zoveel als men maar
wenst kan worden uitgewerkt en aangevuld. Men moet het zó ver
zien te brengen, dat een leerling begint met iets te vertellen omtrent
de primitieve mens en zo van stap tot stap de wereldgeschiedenis
De wereldgeschiedenis in een notedop 2
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tot op heden vervolgt, zonder dat hij voorgezegd, of ondervraagd
wordt, aarzelt, of zich vergist. Vindt ge dat te veel gaist? Het is
niet zo moeilijk als het lijkt, vooral als men zorg draagt, aanwij-
zingen te geven, hoe de verschillende feiten met elkaar in verband
kunnen worden gebracht, zodat ze een schakel vormen en er een
kort samenhangend overzicht ontstaat van namen en gebeurtenissen.
Van honderden kinderen van de Calvert School wordt dit ieder jaar
gaist, en ze volbrengen bet met goed gevolg.

Het standpunt, veelal door onderwijzers aangenomen, „dat, ook
al vergeet de leerling alles, er toch een waardevolle indruk achter-
blijft", is maar al te vaak een verontschuldiging voor oppervlakkig
onderwijs en oppervlakkig leren. De geschiedenis mag even goed
als tuchtmeester voor de geest dienst doen, als de andere vakken,
maar alleen, als de moeilijkheden van jaartallen en andere abstrac-
ties eerst goed ender de ogen worden gezien, daarna overwonnen
door ernstige studie, en eindelijk geleerd, met de bedoeling om ont-
houden, en niet om vergeten te worden, nadat de les is opgezegd.
Het historisch gedeelte zal het kind gemakkelijk onthouden, maar
het is het „hoe", het „wanneer" en het „waarom", dat belangrijk is,
en hiervoor is ernstige studie nodig.

In plaats van: „Er was eens een man", moet er gezegd worden:
„Koning Jan gaf in 1215 te Runnymede de Magna Charts omdat..."

Dit boek is dus Been aanvullend leesboek, maar een basis voor
geschiedenis-studie. Er is juist genoeg verhalends in, om het g e-
raamte met vlees en bloed te bekleden en het
levend te maken.

Het gaat er niet om, hoeveel, maar hoe weinig er verteld kan
worden; duizend bladzijden tot minder dan de helft te doen slinken,
zonder een droog relaas er van te maken.

Het doet er niet toe, hoe het onderwerp wordt ingeleid, maar het
kind moet genoodzaakt worden, zijn aandeel in de arbeid te ver-
richten en zijn brein aan het werk te zetten; en om dit doel te be-
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reiken moet men eisen, dat het kind elk verhaal, na het gelezen
te hebben, kan terugvertellen, en het herhaaldelijk ondervragen op
het punt van namen, data en bizonderheden, om er van verzekerd
te zijn, dat het onthoudt en opneemt, wat het hoort.

II( herinner mij hoe een jonge man, regelrecht van de Universizeit
gekomen, aan zijn eerste klas geschiedenis onderwees. Met al de
geestdrift van een back, die zaven de goal gered heeft, was hij
aan het vertelien; hij werd bijna lyrisch, tekende kaarten op het bord,
op de grond, in de tuin; hij maakte afbeeldingen, sprong over
lessenaars en stored zelfs op zijn hoofd om zijn verhalen kleur bij
te zetten. Zijn-leerlingen luisterden als betoverd, met wijdopen ogee,
oren en monden. Ze misten geen woord en dronken zijn woorden-
stroom in met onlesbare dorst. Maar, gelijk Baron von Munch-
hausen, had hij vergeten, om te kijken naar de andere kant van
zijn door midden gesneden paard. Na een maand vroeg zijn vrien-
delijke chef of hij eens proefwerk Wilde opgeven, en hij deed het in
vol vertrouwen op de uitslag. Hij deed slechts drie vragen:

1) Vertel al wat je weet van Columbus.
2) ,,	 1, )) )) )) van Jamestown.
3) ,,	 7) )) )) )1 van Plymouth.
Ziehier de drie antwoorden van een der meest belangstellende

feerlingen:
1) Hij was een groot man.

3) Hij was ook een groot man.
V. M. HILLYER.



Dit is

de

TIJD-TRAP

Ze begins heel, heel diep in de laagte ver onder de onderkant van
de bladzijden, en stijgt op, Op, Op, tot waar we NU zijn — elke
trede is honderd jaar, elke trapwinding duizend jaar. Die trap zal
omhoog gaan, totdat ze tot de hoge hemel reikt. Laat ons, van
waar we NU zijn, eens naar beneden kijken, en luisteren naar de
Geschiedenis van wat er gebeurde in die vele, vele jaren geleden.
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HOOFDSTUK

Hoe het begon

Toen ik een kleine jongen was, werd ik 's morgens altijd heel
vroeg wakker en dacht dan na over allerlei wonderlijke dingen. II(
verwonderde mij dikwijls over het volgende: Hoe zou de wereld
er uitzien, als er:

Geen vaders en moeders waren.
Geen ooms en tantes.
Geen neven of andere kinderen om mee te spelen. Helemaal nie-

mand, behalve ikzelf in de hele wereld! Misschien hebben jullie
je daarover ook wel eens verbaasd.

Tenslotte voelde ik me dan zo eenzaam, als ik bedacht, hoe vrese-
lijk zo'n wereld zou zijn, dat ik het niet Langer kon uithouden en
naar mijn moeders slaapkamer rende en bij. haar in bed kroop, om
die vreselijke gedachte te vergeten.

Welnu, er is een tijd geweest, lang, heel lang geleden, dat er geen
enkel mens op de hele wereld bestond. Natuurlijk ook geen huizen,
geen steden. Alleen maar dieren.

Nog veel vroeger bestonden er ook geen dieren en geen planters.
Ja, zelfs is er een tijd geweest, dat er geen wereld b e s t on d,
helemaal niet s.

Er waren alleen maar sterren, niets anders. Echte sterren aan de
hemel, dat zijn niet van die puntige dingen, het zijn heel grote,
brandende stukken vuur. Elke ster is zó groot, dat er niets op deze
wereld is, dat haast net zo is. Een klein stukje van een ster is grocer
dan onze ganse wereld.

Een van die sterren is onze zon — ja zeker, onze zon! Heel veel
vroeger -was de zon niet maar die grote, ronde, witgloeiende bal,
die we nu zien, maar ze leek wel op vuurwerk. Ze draaide razend
snel rond en de vonken vlogen er aan alle kanten af.
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Een van die vonken, die heel ver weggeslingerd werd, koelde of
en wat denk je dat die koud geworden vonk was? Kun je het raden?

Het was onze wereld, waarin we nu leven.
Eerst was die wereld of aarde niets dan een bal van rotsteen. Deze

De zon, waarvan de vonken naar alle kanten vliegen.

stenen bol was omhuld door damp alsof het een zwarte mist was.
Toen veranderde die damp in regen en het regende op de wereld.

Het regende, het regende zó lang, totdat alle holletjes volgelopen
waren. Dit waren de oceanen. De droge plekken waren kale rotsen.

Daarna ontstonden de eerste levende dingen — heel kleine plant-
jes, die je alleen maar ander een microscoop zoudt hebben kunnen
lien. Eerst groeiden ze alleen maar in het water, toen langs de wa7
terrand, toen ook verderop, op de rotsen.
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Daarna ontstond slijk of aarde, zoals de mensen het noemen, op
de rotsen en maakte er land van; de planten werden groter en ver-
spreiden zich er over heen.

Daarna ontstonden de eerste k 1 e i n e di er t j es in het water:
peuterige m ij t e n, net druppeltjes gelei.

Daarop i n s e c t e n, sommige leefden in, andere op het water:
weer andere op het land en sommige in de lucht.

Hierna kwamen de vissen, de kikkers, de slangen en
de reusachtige h a g e d i s s e n, die zo groot werden, dat ze zich
niet meer konden bewegen en stierven, omdat ze niet genoeg to eten
konden krijgen.

Hierna de v o gel s, die eieren leggen en dat snort dieren als vos-
sen en olifanten en koeien, die voor hun jongen blijven zorgen als
ze geboren zijn.

Daarna de a p e n.
En tenslotte — het laatst van alles — wat denk je?
Ja — de M e n s en — mannen, vrouwen en kinderen.
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Umfa-Umfa en Kriebel-Krabbel

Al die dingen, die zo lang geleden gebeurd zijn weten we niet.
We moeten ze raden.

De mensen hebben diep in de grond gegraven in verschillende
delen van de wereld en weet je wat ze daar gevonden hebben?

Pijlpunten en speren en bijlen.
Het merkwaardige van die pijlen, speren en bijlen is, dat ze niet

van ijzer of staal gemaakt zijn, maar van steen.
Welnu, we weten zeker, dat alleen mensen zulke dingen hebben

kunnen maven en gebruiken, want vogels, vissen en andere beesten
gebruiken geen bijlen of speren.

We zijn er al even zeker van, dat die mensen heel lang geleden
geleefd hebben, voordat men ijzer en staal kende, want het moet
zeer vele jaren geduurd hebben, eer die dingen zo diep onder stof
en slijk verborgen geraakten. We hebben ook de beenderen van
die mensen zelf gevonden, die duizenden en duizenden jaren ge-
leden geleefd hebben, lang voordat iemand geschiedenis schreef. En
zo kunnen we weten, dat de mensen, die toen de aarde bewoonden,
werkten en speelden, aten en vochten en vele dingen deden, die wij
heden ten dage ook nog doen — vooral het vechten.

Deze tijd in de voor-historische tijd der wereld, toen de men-
sen zulke dingen van steen gebruikten, wordt het S t e n e n T ij d-
p e r k genoemd; en de mensen uit deze tijd noemen we de Prim i-
tiev e n, wat eenvoudig betekent eersten. De primitieve mensen
waren als de wilde dieren, ofschoon wij aannemen, dat ook bij hen
bet oerbesef van goed en kwaad bestond. Maar in tegenstelling met
andere wilde dieren liepen ze op hun achterbenen.

Deze eerste mensen hadden niets dat op een huffs geleek om in
to wonen. Ze gingen eenvoudig op de grond liggen, als de nacht
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viel. Later, toen de aarde kouder werd, vonden ze holen in de rotsen
of in de heuvelhellingen, waar ze de koude, stormen en wilde dieren
ontvluchten konden. Daarom worden mannen, vrouwen en kinderen
van deze tijd Holbewoners genoemd.

Ze brachten hun dagen door met jagen op dieren en weghollen
of zich verbergen voor anderen. Ze vingen dieren door een kuil voor
ze te graven, die met struiken overdekt was, om ze erin te, laten val-
len, of ze doodden ze met een knots of een steenblok, als ze er,kans
toe zagen, of anders met pijlen met stenen punten of met bijlen. Ze
tekenden zelfs die dieren uit op de wanden van hun holen, door met
een puntige steep te krassen en sommige van die tekeningen kun
je nu nog gaan zien.

Ze leefden van bessen, noten en graszaden, aten rauwe eieren van
vogels, en smulden evenzeer van het warme blued van de beesten,
die ze gedood hadden, als jullie van een glas melk.

Ze spraken tegen elkaar met een snort van geknor: „Umfa, umfa,
glug, glug."

Als kleren droegen ze dierenhuiden. En ze leefden zó als wilde
beesten, dat we zulke mensen W i 1 d e n noemen .

Hun enige leefregel was: wonden en doden wat je w e 1... en weg-
lopen voor wat je niet aan kunt. Dus — ieder voor zich. Ze moisten,
dat ze gedood zouden worden, als ze het zelf niet deden, want er
waren noch wetten, noch politieagenten, om hen te beschermen.

Deze primitieve holbewoners zijn onze voorouders, en van hen
zijn onze woeste neigingen afkomstig. Ondanks onze godsdienst,
onze goede manieren en opvoeding, leven er nog velen, die, als ze
er kans toe zien, op dezelfde wijze handelen. Voor zulke mensen
hebben wij gevangenissen.

Stel je eens voor, dat je een jongen of meisje bent uit het Steven
Tijdperk. Je zou je 's morgens nooit hebben gewassen of je haar
gekamd.

Je had met je vingers moeten eten.
De wereldgeschiedenis in een notedop 3
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Er was geen school, altijd vacantie.
Denk je, dat het prettig zou zijn? Maar je weet nog maar een

stuk van de geschiedenis.
Het hol zou koud en vochtig zijn, vermoedelijk vol vleermuizen

en spinnen. 's Winters zou je het erg koud gehad hebben, want er
was geen vuur. Nooit kreeg je lekker eten. De hele dag moest
je oppassen voor Wilde beesten, die je zelfs in je hol konden to pak-
ken krijgen.

Denk je, dat je graag in die tijd had willen leven?
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Vuur i Vuur Vuur

De primitieve mensen wisten eerst niet, moat vuur was. Ze hadden
geen Lucifers, noch wisten een of andere manier, om een vuur aan
te steken. Ze hadden 's nachts geen Licht. Ze hadden geen vuur, om
zich er bij te warmen, om hun eten te koken. Ergens en op zeker
ogenblik, we weten niet precies wanneer en hoe, vonden ze uit, hoe
ze vuur konden maken en het gebruiken.

Als je je twee handen snel tegen elkaar wrijft, worden ze warm.
Probeer het eens! Als je ze nog sneller tegen elkaar wrijft, worden
ze beet. Als je twee stokjes snel tegen elkaar wrijft, worden ze warm.
Als je ze heel, heel, heel snel tegen elkaar wrijft, worden ze heet en
tenslotte, als je het Lang en snel genoeg doet, vliegen ze in brand.
De Indianen en de padvinders doen het en maken een vuur, door
het ene stuk tegen het andere te wrijven.

Dit was een van de eerste uitvindingen en ze was voor de mensen,
in die tijd, even merkwaardig als de uitvinding van het electrisch
Licht in de tijd van onze grootouders.

De mensen van het Stenen Tijdperk knipten nooit hun Naar. Ver-
moedelijk wilden zij het niet eens kort dragen. Maar al hadden zij 't
gewild, dan hadden zij toch niets gehad om het mee te knippen.

Hun vingernagels groeiden tot klauwen, totdat ze afbraken. Ze
hadden geen kleren van stof, want die hadden ze niet en evenmin
iets om ze te knippen of te naaien, als ze de stof zelf nog wel ge-
had hadden.

Ze hadden geen zaag om planken te zagen, geen hamer of spijkers
om ze aan elkaar vast te maken, om huizen of meubels te vervaar-
digen.

Ze hadden geen vorken en geen lepels; geen gotten of pannen;
geen emmers, geen schoppen, geen naalden en geen spelden.



Een holbewoner die koper ontdekt.
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De mensen van het Stenen Tijdperk hadden nooit gezien of ge-
hoord van zo iets als ijzer of staal of tin of koper of iets, van deze
metalen gemaakt. Duizenden en duizenden jaren deden de pri-
mitieve mensen het zonder alle dingen, die van metaal gemaakt zijn.

Daar gebeurde het op zekere dag,
dat een Stenen Tijdperk-mens bij toe-
val iets uitvond; wij noemen zo iets een
ontdekking.

Hij maakte een vuur, en vuur, dat
voor ons zo'n gewoon, dagelijks ding
is, was voor hem nog altijd iets won.-
derbaarlijks. Om het vuur heen plaatste
hij een paar rotsblokken, om een soort
van kampvuur te maken. Nu was toe-
vallig dit soort rots geen gewone rots-
steen, maar wat wij nu erts noemen,
want er zat koper in. De hitte van het
vuur deed wat van het koper uit de Steen smelten en dat liep over
de grond. Wat waren dat voor glinsterende, glimmende
druppels?

Hij bekeek ze goed.
Wat waren ze mooi!
Hij verwarmde meer rotsblokken en er vloeide meer koper uit.
Zo werd het eerste metaal ontdekt.
Eerst gebruikten de mensen het koper voor kralen en ornamenten,

omdat het zo glinsterde en glom. Maar weldra ontdekten ze, dat het
koper platgeslagen kon worden tot scherpe lemmetten en punten,
die veel beter waren dan de stenen messen en pijlpunten, die ze te
voren gebruikten.

Maar let goed op, dat het geen ijzer, maar koper was, dat ze het
eerst ontdekten.

We vermoeden, dat ze daarna ongeveer op dezelfde manier het
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tin ontdekt hebben. En wat later bevonden ze, dat tin, met koper
vermengd, een nog harder en beter metaal maakte dan elk apart.
Dit metaal, dat van tin en koper samen gemaakt wordt, noemen
wij nu brons; en twee of drie duizend jaar lang maakten de mensen
hun werktuigen en hun wapens van brons. En daarom noemen we
de tijd, toen men bronzen werktuigen gebruikte en bronzen wapens
voor jagen en vechten, het Bronzen Tijdperk.

Tenslotte ontdekte iemand het ijzer en hij zag al gauw, dat het
ijzer voor de meeste nuttige dingen beter was dan koper of brons.
Het IJzeren Tijdperk began bij de ontdekking van het ijzer en wij
zijn nu ook nog in het IJzeren Tijdperk.

Daar de mensen, die in het Bronzen en in het IJzeren Tijdperk
leefden in staat waren, nu het metaal ontdekt was, vele dingen to
verrichten, die ze vroeger onmogelijk hadden kunnen doen alleen
met behulp van Steen, en daar ze veel meer leefden net als wij nu,
noemen we de mensen 'uit het Bronzen en uit het IJzeren Tijdperk
))beschaafd".

't Is mogelijk, dat jullie in sprookjes ook nog gehoord hebt van
een Gouden Tijdperk, maar hiermee wordt iets heel anders bedoeld.
Het Gouden Tijdperk is de naam voor een tijd, waarin alles mooi
en lief is en iedereen wijs en goed. Er zijn tijden in de Wereldge-
schiedenis geweest, die om die reden het Gouden (Gulden) Tijd-
perk werden genoemd.

Maar ik vrees, dat er nooit werkelijk een Gouden Tijdperk is ge-
weest... behalve in sprookjes.
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Van uit een vliegmachine

De mensen van het Bronzen en IJzeren Tijdperk dachten, dat de
wereld plat was en ze kenden maar een klein stukje van de wereld;
dat was dat, waarop ze leefden; en ze dachten dat, als je to vêr ging,
de wereld uit was en je er zou afvallen.

Als we opstegen met een vliegmachine en naar beneden, naar de
wereld keken, naar de plek, waar de eerste beschaafde mensen eens
leefden, zouden we twee rivieren zien, een zee en een golf en van
zo hoog in de lucht zouden ze er zo ongeveer uitzien:

Kaart van Mesopotamia en de Middellandse Zee.

Vermoedelijk hebben jullie nooit gehoord van deze rivieren en
zeeen, en toch zijn ze eer bekend geweest clan enige andere plek van
de wereld. Een van deze lijnen is de rivier de Tigris en de ander is
de Euphraat. Zij stromen steeds dichter naar elkaar toe en tenslotte
bereiken ze elkaar en monden uit in de Perzische Golf.

En als we met ons vliegtuig westwaarts vlogen, zouden we een
land zien, dat Egypte beet, een andere rivier, de Nijl, en een zee,
die nu de Middellandse zee heet. „Middellandse" betekent eenvou-
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dig „tussen het land", want deze zee is door land omgeven. Ze is
inderdaad haast een groot meer. Men veronderstelt dat heel, heel
lang geleden, in het Stenen Tijdperk, er helemaal geen water was,
waar nu deze zee is, alleen maar een droge vallei, en dat daar eens
een yolk woonde.

Alleen langs de Niji in Egypte en langs de Tigris en de Euphraat
leefden de beschaafde naties van het Bronzen Tijdperk. Van de rest
van de wereld moisten de mensen niets. Misschien hebben er hol-
bewoners geleefd in andere delen van de wereld, maar alleen van
de mensen van deze twee plaatsen bestaat een beetje geschreven
geschiedenis, totdat het Uzeren Tijdperk aanbrak.

Al de mensen, die in het land van de Tigris en de Euphraat woon-
den, waren blank. Het is ons niet bekend, hoe, wanneer of waar de
eerste kleurlingen leefden, al is het heel belangrijk, er onderstel-
lingen over to maken.

Er waren, naar we menen, slechts drie verschillende blanke fami-
lies en van deze drie families zijn alle blanken in de wereld afstam-
melingen. Ja, daar kwam jullie familie ook vandaan, ver, ver, ver,
ver terug. Nu zul je graag de namen van deze drie families weten
en Welke die van je eigen familie is.

Het waren:
De Indo-Europeanen, dikwijls genoemd Arièrs;
De Semieten, en
De Hamieten.
De meesten van ons behoren tot de familie der Ariers; enkelen

zijn Semieten en maar weinigen in dit deel van de wereld zijn Ha-
mieten.

Als je naam is Hendrik, of Karel, of Willem, dan ben je waar-
schijnlijk een AriEr.

Als je heet Mozes of Salomo, dan ben je waarschijnlijk een Semiet.
Heet je Shufu of Ramses, dan ben je vermoedelijk een Harriet.
De Aria's kwamen van een plaats, hoger op de kaart dan de twee
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andere families, dunkt ons. Zij waren de eersten, die Wilde paarden
temden, en ze gebruikten om te berij den en karren te laten trekkers.
Ze hadden ook tamme koeien, die ze hielden voor de melk, en
schapen om hun wol.



HOOFDSTUK 5 
Hier begint de echte geschiede-
nis, ver, ver terug

Hoewel onze voorouders al lang dood zijn, zijn de verhalen, van
wat bij hun leven geschiedde, lang, lang geleden in boeken opge-
schreven en die verhalen vormen de geschiedenis.

Christus leefde in het jaar 1. Neen, natuurlijk niet het eerste jaar
van de wereld.

Weet je, hoeveel jaren geleden dat gebeurde?
Je kunt het zeggen, als je weer, welk jaar we nu hebben.
Negentienhonderd en zoveel jaar zal jullie wel een heel lange tijd

lijken. Maar in negentienhonderd jaar zouden maar negentien men-
sen, die honderd jaar werden, na elkaar hebben kunnen leven, —
negentien mensen na elkaar sinds Christus' tijd — en dat lijkt nu
toch niet zo lang!

Alles wat gebeurde v6Or Christus geboren werd, wordt genoemd
v. C., en je kunt er uit opmaken, dat het de beginletters zijn van v6Or
Christus.

Alles wat in de wereld gebeurd is sinds Christus' tijd wordt ge-
noemd n. C. , na Christus.

De dingen, waarvan ik je verteld heb, dat we ze moesten raden,
noemden we VOOr-Geschiedenis of P r a e-H i s t o r i e, wat hetzelf-
de betekent. Maar de dingen, die gebeurd zijn bij het leven van
wie ze opgetekend heeft, noemen we G e s c h i e d e n i s.

Het eerste stuk Geschiedenis, waaromtrent we genoeg zekerheid
hebben, begint met de stam der Hamieten. Je zult je herinneren,
dat de Hamieten een der blanke families waren, waarvan ik je al
verteld heb, dat ze woonden aan de Tigris en de Euphraat. We ver-
moeden, dat ze van daar wegtrokken en zuidelijker naar Egypte
gingen, lang voordat de Geschiedenis aanvangt.

Natuurlijk gingen ze niet met een verhuiswagen, zoals wij, want
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ze leefden in tenten en verplaatsten zich telkens maar een dagreis
ver, zoals kampeerders of zigeuners wel doen.

Ze vonden het in Egypte zo fijn, dat ze er voorgoed bleven en
Egyptenaren werden genoemd.

Weet je, waarom ze Egypte zo'n heerlijk land vonden om te be-
wonen? Omdat de rivier de Nijl de gewoonte heeft eens per jaar
over het land te stromen.

De mensen weten, wanneer dit gebeurt, n.l. in de lente en ze zijn
er blij om; dan maken ze dammen om het overstroomde gebied, zo-
dat er wat van het water opgespaard blijft, om het land nat te hou-
den gedurende de rest van het jaar, als het niet regent. Als het
meeste water opgedroogd is, laat het een vrucht-
bare laag zwarte, vochtige aarde achter. In deze
aarde kan men gemakkelijk dadels, tarwe en andere
dingen kweken, die een goed voedsel geven.

Zonder deze jaarlijkse overstroming van de Nijl
zou Egypte een zandwoestijn zijn, evenals de Sahara,
die er niet ver vandaan is. Daarom words Egypte
wel het geschenk van de Nijl genoemd.

Het is dus de Nijl, die de grond zo vruchtbaar maakt. De mensen
kunnen er nu heel goedkoop leven, want kleren en vuur heeft men
ook haast niet nodig in dit warme land.

De eerste Egyptische koning, Wiens naam ons bekend is, was
Menes. Vermoedelijk leefde hij omstreeks 3400 v6Or Christus.



HOOFDSTUK 6
De raadseltjes-schrijvers

De mensen uit het Stenen Tijdperk hadden wel geleerd, hoe ze
met elkaar moesten praten, maar schrijven konden ze niet, want er
bestonden geen alfabet en geen geschreven woorden en ze konden
elkaar dus geen briefjes of boodschappen zenden of verhalen
schrijven. De Egyptenaren waren de eersten, die een manier bedach-
ten om te kunnen opschrijven, wat ze wilden zeggen.

De Egyptenaren schreven evenwel geen letters
als de onze, maar tekens, die op tekeningetjes ge- e LI
leken, een leeuw, een Speer, een vogel, een zweep.
Dit schrijven met tekeningetjes werd hierogliefen-
schrift genoemd — probeer eens, of je dat zeggen
kunt, hi-e-ro-glie-fen. Misschien heb je weleens in
de raadselafdeling van het een of ander blad ver-
haaltjes in tekeningen gezien, waarvan je de bedoe-
ling

iets.	
raden. Welnu, hierogliefen waren net

zo 
Er staat bier een plaatje in hierogliefen van de

naam van een Egyptische koningin, van wie je later
weleens zult horen; uit dat grappige schrift zou je haar naam nooit
kunnen raden. Het is „Cleopatra".

In die dagen bestond er geen papier en daarom schreven de
Egyptenaren op de bladeren van een plant, die papyrus heette en
in het water groeide. Het is van die naam, „papyrus", dat ons
woord „papier" is afgeleid. De Egyptische boeken werden natuur-
lijk met de hand geschreven, maar men had geen potloden of pen-
nen en ook geen inkt, om er mee te schrijven. Inplaats van een pen
gebruikte men een aan de punt gespleten rietje en voor inkt een
mengsel van water en roet.

Cleopatra in hi&o-
g liefenschrift.
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Hun boeken waren niet van lose bladen gemaakt, zoals de onze,
maar van een Lange reep papyrusbladeren, die aan elkaar geplakt
werden. Die reep werd opgerold, net als een rol behangselpapier,
en afgerold om hem te lezen.

De verhalen over hun koningen, oorlogen en grote gebeurtenis-
sen uit hun geschiedenis schreven ze op de muren van hun gebou-
wen en monumenten. Dit alles werd in de steen gegrift, zodat het
veel duurzamer was dap wat op de papyrusbladeren geschreven werd.

Al de Dude Egyptenaren, die in hierogliefen schreven en moisten
hoe je ze lezen moest, waren allang dood en vele, vele jaren Lang
moist niemand, wat dat schrift betekende. Maar bijna honderd en
vijftig jaren geleden vond iemand bij toeval uit, hoe je die hieroglie-
fen kunt lezen en begrijpen. Dat gebeurde zo:

De Nijl verdeelt zich in verscheidene takken, vOOrdat hij in de
Middellandse zee stroomt. Die verschillende takken worden mon-
dingen genoemd en aan een van die mondingen ligt de havenplaats
„Rosette".

Op zekere dag was een man aan het graven dichtbij deze stad,
toen hij stootte op een steen, die op een grafsteen geleek, met allerlei
tekens er op, Bovenaan waren tekeningetjes, die we nu hierogliefen
noemen, geschreven, en niemand begreep, wat die betekenden. Hier-
onder was lets geschreven, wat men veronderstelde hetzelfde ver-
haal in het Grieks te zijn, en een massa mensen kenden Grieks. Al
wat men dus te doen had, om de betekenis van die hierogliefen te
begrijpen, was de twee wijzen van schrijven te vergelijken. Het was
net als het lezen van geheimschrift, als we weten, waarvoor de let-
ters in de plaats gesteld zijn. Je zult weleens geprobeerd hebben een
raadsel achter in een tijdschrift op te lossen; nu, dit was net zo'n
prettig raadseltje, alleen was er niemand, die in het volgend num-
mer de oplossing kon geven.

Het raadsel was niet zo gemakkelijk, als je misschien zou denken,
want een geleerde man had bijna twintig jaar nodig om bet op te
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lossen. Dat is toch wel een hele tijd voor iemand, om te proberen
een raadsel op te lossen, vind je niet? Maar toen eindelijk de „sleu-
tel" er voor gevonden was, konden de mensen alles lezen van de
Egyptische hierogliefen, en alles te weten komen, wat in dat land
gebeurd was, lang veiOr de tijd dat Christus geboren werd.

Deze steep werd de „Steen van Rosette" genoemd, naar de stad
Rosette aan de Nij1, waarbij hij gevonden werd. Hij is nu in het
Brits Museum te Londen en heel beroemd geworden, omdat we
daardoor zoveel geschiedenis geleerd hebben, die ons anders onbe-
kend zou zijn gebleven.

Egypte werd door een koning geregeerd, die een Pharao genoemd
werd. Als hij stierf, werd zijn noon Pharao en zo voorts. Het gehele
yolk was verder in klassen verdeeld.

De Egyptenaren vereerden niet een God zoals wij. Zij geloofden
in honderden goden en godinnen, een god voor het landwerk, een
voor het huffs, enz. Sommige van hun goden waren goed, en andere
slecht, maar de Egyptenaren Baden tot allemaal.



HOOFDSTUK 7 
De graf-bouwers

De Egyptenaren geloofden, dat de ziel van een gestorvene in de
nabijheid van zijn lichaam bleef. Als er dus iemand stierf, brachten
zij in zijn graf alle Bingen, die hij bij zijn Leven dagelijks gebruikt
had — eet- en drinkwaren, meubels en aardewerk, en de voorwer-

Tut-ank-amen's graf met eet en drinkwaren.

pen, waarmee hij zich vermaakt had. Ze dachten, dat de ziel weer
in zijn eigen lichaam zou terugkeren op de dag des oordeels.
Daarom wensten ze, dat hun lichaam tot die dag voor bederf be-
waard zou blijven, zodat de ziel dan een lichaam had om er in terug
te keren. Ze bewaarden de lichamen der doden door ze te dompelen
in een soort van gesmolten teer en ze daarna geheel in linnen te
wikkelen, als in een verband. Een zo bewaard lichaam wordt een
mummie genoemd en na die duizenden jaren kan men de mummies
van de Egyptische koningen nog zien. Maar de meeste hunner zijn
niet in de tomben, waarin ze vroeger geplaatst zijn; ze zijn Haar
musea vervoerd, en daar kunnen we ze nu nog zien. Hoewel ze er
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geel en uitgedroogd uitzien, doen ze toch nog denken aan oude
mannetjes, vel over been.

In het begin werden alleen van koningen en andere aanzienlijke
mensen mummies gemaakt, maar na enige tijd werd het in alle
klassen, behalve in de laagste misschien, gedaan. Van heilige dieren,
van torren tot koeien toe, werden ook mummies gemaakt.

Cheops, de pyramide bouwend.

Als een Egyptenaar stied, lieten zijn vrienden enige stenen over
zijn lichaam been leggen, om het netjes te bedekken en te zorgen,
dat het niet gestolen werd of verscheurd door Wilde dieren, die zich
voeden met dode lichamen. Maar een koning of een rijk man wenste
een groter hoop stenen over zich keen dan al die gewone mensen
hadden. Om er dus zeker van te zijn, dat zijn steenhoop hoog ge-
noeg was, liet de koning er een voor zich maken, v6Ordat hij
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Iedere koning trachtte de zijne hoger te maken dan die van een
ander, en tenslotte werden de steenmassa's zó groot, dat het heuvels
van rotsblokken werden en ze de naam van pyramide kregen. De
pyramiden waren dus de graven der koningen, die ze bij hun Leven
lieten bouwen, om als monument voor hen te dienen na hun dood.
Ja, een koning had veel meer belangstelling om een huffs te bouwen
voor zijn dude, dan voor zijn levende lichaam. Inplaats van paleizen
bouwden de koningen dus pyramiden. Er zijn veel van die pyra-
miden Tangs de never van de Nijl, en we vermoeden dat de meeste

Egyptische Tempel.

gebouwd werden kort nä 3000 vOOr Christus.
Als er tegenwoordig een gebouw wordt opgetrokken, gebruiken

de mensen kranen en machines om de zware stenen en balken op
te hijsen. Maar de Egyptenaren hadden zulke machinerian niet, en
hoewel ze reusachtige stenen gebruikten om de pyramiden te bou-
wen, moesten ze die stenen van vele mijlen ver aanslepen en ze op
bun plaats brengen, door ze eenvoudig te duwen en te trekken. De
grootste drie pyramiden zijn in de buurt van de stad Cairo. De
grootste daarvan, die de Grote Pyramide beet, is gebouwd door een
koning, Cheops genaamd. Hij leefde ongeveer 2600 v. C.

Men beweert, dat honderdduizend man twintig jaar gebouwd heb-
ben aan deze pyramide. Het is een van de grootste bouwwerken der
wereld, en enkele van die steenblokken zijn zo groot als een klein
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huffs. II( ben er bovenop geweest en het is net, alsof je een steile
berg met rotsachtige wanden beklimt. Ik ben er ook een heel eind
in geweest, tot in de als een kelder uitziende kamer in het midden,
waar Cheops' mummie geplaatst is geweest. Nu is er evenwel niets
meer, behalve dat er in het duister vleermuizen rondvliegen; want
de mummie is verdwenen, misschien wel gestolen.

Dicht bij de pyramide van Cheops is de Sphinx. Het is een reus-
achtig standbeeld van een leeuw met een mensenhoofd. Het is even
groot als een kerk en hoewel het zo heel groot is, is het uit een rots-
blok gemaakt. Maar die rots stond daar al en behoefde dus niet
verplaatst to worden.

De Egyptenaren bouwden heel grote woningen voor hun goden.
Die werden tempels genoemd en waren voor hen, wat onze kerken
voor ons zijn. Die tempels hadden reusachtige zuilen en pilaren.
Als gewone mensen er naast gaan staan, lijken ze wel dwergen.
Hier is een van die tempels, zodat je zien kunt, hoeveel ze van
onze kerken verschillen.

De wereldgeschiedenis in een notedop 4



HOOFDSTUK 8 
Een rijk land, waar Been geld was

Egypte was een land met een enkele rivier, de Nijl. Het land van
de twee rivieren had verscheidene namen.

Laten we ons eens verbeelden, dat we in een vliegtuig er
over been vliegen en neerstrijken op het land tussen die twee
rivieren in. Het beet Mesopotamiè, dat is een samenvoeging van
twee Griekse woorden, die heel gewoon betekent: Tussen de
rivieren.

Kijk eens naar het land hoger op bij de Boven-Tigris? Dat heet
Assyri6.

Voorts zie je een land, waar de twee rivieren bijeen komen. Dat
werd Bab yloniE genoemd.

En kijk nu nog eens naar het land, waar zij uitmonden? Dat heet
Chaldea.

En daar aan de andere karat is de berg Ararat, waar men
meent dat Noachs ark bleef na de overstroming. Wat een massa
vreemde namen, he?

Babylon :J.6 was een heel rijk land, want de twee rivieren voerden
grote hoeveelheden aarde mee en lieten die achter, net als de Nijl
in Egypte, zodat de grond er heel vruchtbaar door werd. Tarwe is
het waardevolste van al het voedsel, dat de aarde voortbrengt.
Men vermoedt, dat tarwe het eerst in Babyloniè groeide. In dat
deel van de wereld zijn dadels een bijna even belangrijk voedings-
middel als tarwe. Ook dadels groeien daar in grote overvloed. Het
is mogelijk, dat jullie denkt, dat men dadels eet alleen als lekkernij,
zoals kandij, maar in Babyloniè gebruikte men dadels in de plaats
van havermout.

In de rivieren was veel vis, en daar vissen een prettige bezigheid
gevonden werd, kun je begrijpen dat de mensen, die in Babylonie
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leefden Babyloniers heetten ze — een overvloed van goede levens-
middelen hadden, zonder dat ze er hard voor behoefden te werken.
Niemand had geld in die dagen; de mensen bezaten koeien, schapen
en geiten, en iemand, die er veel van had, was rijk. Maar als men
iets Wilde kopen of verkopen, moest men dat doen door ruilen van
wat men bezat voor dat, wat men nodig had.

Ergens in Babylonie werd een grote toren gebouwd, de Toren
van Babe 1, waarvan je vermoedelijk wel eens gehoord hebt. Het
ding had veel meer van een berg dan van een toren. Ze bouwden
daar ook nog andere torens. Sommige beweren, dat de toren van
Babel en die andere in deze vorm gebouwd werden, om te maken
dat de mensen een verhoogde plek zouden hebben, waarheen ze
konden vluchten, als er weer een overstroming kwam. Maar anderen
geven er andere redenen voor op. Zij zeggen, dat de mensen, die
die torens bouwden, naar Babyloniè kwamen van uit het Noorden,
waar bergen waren. In die Noordelijke landen hadden ze hun al-
taren altijd op de top van een berg gebouwd, om dichter bij de
hemel te zijn. Toen ze dus in een vlak land waren komen woven,
ma a k ten ze bergen, om er bovenop plants te hebben voor altaren.
Om de top van deze bergen of torens te bereiken, maakten ze er
geen trap in van binnen, maar een schuine weg in windingen er
omheen, zowat zoals een weg om een berg omhoog gnat.

Daar er in of bij Babylonia haast geen steen bestond zoals in
Egypte, bouwden de Babyloniers met bakstenen, die van tot blokken
gevormde en in de zon gedroogde klei gemaakt werden. Steven
van deze snort verpulveren in de loop der tijden en worden weer
stof. Zo komt het, dat er van de Toren van Babel en de andere
gebouwen, die zo lang geleden gemaakt zijn, niets meer over is dan
heuvels van de klei, waartoe de baksteen weer is vergaan.

De Egyptenaren schreven de geschiedenis op papyrus, of griften
ze in steen, maar de Babyloniers hadden geen papyrus of steen.
Daarom schreven ze op de nog weke klei der bakstenen, v6Ordat
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ze gedroogd werden. Dit schrijven bestond uit tekens prikken in
de klei met de punt van een stokje. Dit schrift noemen wij s p ij k e r-
s c h r i f t, omdat die wigvormige tekens op ons de indruk maken
van spijkers. Ik heb wel eens schrift van jongens gezien, dat meer
op spijkerschrift dan op gewoon schrift geleek!!!

Terwijl de Babylonièrs hun kudden hoedden, towel 's nachts als
overdag, namen ze de zon, de maan en de sterren waar, zoals die
langs de hemel bewogen. Zo kwam het, dat ze veel van deze hemel-
lichamen of moisten.

Heb je de maan wel eens overdag gezien?
Zeker, die kun je dan zien!
Welnu, met heel grote tussenpozen gebeurt het, dat de maan langs

de hemel voorbij de zon trekt en haar licht onderschept, net zoals
je het electrisch licht kunt onderscheppen door er een wit bord
voor te houden. Het kan tien uur in de morgen zijn en in het voile
daglicht, dat langzamerhand de zon door de maan bedekt wordt
als door een wit bord, zodat het haast nacht wordt, de sterren te
voorschijn komen en de kippen, die denken dat het nacht wordt,
op stok gaan. Maar na een poos is de maan voorbij en
schijnt de zon weer. Dat wordt een zonsverduistering ge-
noemd.

Jullie hebt misschien nog nooit een zonsverduistering gezien, maar
dat zal nog wel eens gebeuren. In die tijd dachten ze, moat ook nu
onwetende mensen nog denken, als ze een zonsverduistering zien,
dat er iets vreselijks zal gebeuren — het einde van de wereld mis-
schien — en dat komt, omdat ze nog nooit zo iets vreemds hebben
gezien en niet weten dat het regelmatig voorkomt en er niets akeligs
op volgt.

Denk nu eens aan, bijna drie en twintig honderd jaar voor Chris-
tus, 2300 v. Chr., konden de Babyloniers vooruit zeggen, wanneer
er een zonsverduistering zou zijn. Ze hadden opgemerkt, hoe de
maan zich langs de hemel bewoog en berekend, hoe fang het zou
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duren, voor ze de zon zou naderen en er precies voor Tangs trekken.
Nu zie je eens, hoeveel de Babyloniers van zulke dingen of moisten.
Mensen, die sterren en andere hemellichamen bestuderen, worden
astronomen genoemd, en de Babyloniers waren dus de eerste be-
kende astronomen.

De Egyptenaren vereerden dieren; maar het was zeer natuurlijk,

Babyloniers aanschouwen een zonsverduistering.

dat de Babyloniers deze wonderbaarlijke hemellichamen vereerden,
de zon, de maan en de sterren.

Ongeveer 2100 jaar v6Or Christus had Babylonia een koning, die
wijd en zijd bekend is om de wetten, die hij maakte. Zijn naam was
Hammurabi en we hebben de wetten nog, die hij voorschreef — al
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gehoorzamen we er niet meer aan — want ze waren in spijkerschrift
in een steen gegrift en we hebben die steen.



HOOFDSTUK 9 
De wandelende joden

„Ur" is een van de kortste namen, die ik ken. Het is de naam
van een klein plaatsje in dat gedeelte van Babylonia, dat Chalda
heat. In dit plaatsje woonde — ongeveer negentienhonderd jaar
v6Or Christus — een man, Abraham genaamd. Hij had een heel
grote familie, en hoewel hij Been geld had, was hij een rijk man.
Hij had grote kudden schapen en geiten, en die maakten de grootste
rijkdommen uit in die dagen. Abraham nu geloofde in een God,
net als wij, terwij1 zijn buren, de Babylonia's, afgoden en hemel-

Abraham uit Ur wegtrekkend, 1900 v. C.

lichamen aanbaden, de zon, de maan en de sterren, zoals ik al ver-
telde. Daarom hield Abraham niet van zijn buren en dezen hielden
evenmin van hem, want zij vonden zijn overtuiging heel eigenaar-
dig, of liever dwaas. Dus veqamelde Abraham omstreeks negen-
tienhonderd jaar v6Or Christus zijn ganse familie, al zijn perso-
neel en zijn kudden en trok heen near een land, dat Kanaan (Laag-
land, Nader-land) heette en ver wag lag aan de kust van de Mid-
dellandse zee.

Abraham ward heel oud en had een heel grote familie. Een van
zijn kleinzoons, Jacob genaamd, die ook wel Israel genoemd ward,
had een zoon, Jozef. je herinnert je waarschijnlijk wel de geschie-
denis uit de Bijbel van Jacobs meest geliefde zoon Jozef met zijn
veelkleurige rok? Jozefs broers waren jaloers op hem, daarom
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stopten ze Jozef eerst in een kuil en verkochten hem daarna als
slaaf aan een paar Arabieren, die voorbij kwamen.

Daarop vertelden ze aan wader Jacob, dat Jozef door een wild
dier gedood was. De Arabieren namen Jozef mee naar het verre
Egypte — een heel eind van Kanain vandaan.

Maar hoewel Jozef slaaf in Egypte werd en het heel moeilijk was
voor iemand om zich uit zijn klasse op te werken naar een hogere,
was hij zó begaafd, dat hij ten slotte een der Regenten van Egypte
werd.

En nu gebeurde bet in de tijd, dat hij Regent was, dat er in
Kanain hongersnood kwam en er niets meer te eten was. In Egypte
was daarentegen overvloed van voedsel in de voorraadschuren.
Daarom gingen Jozefs slechte broeders naar Egypte om aan de
Regenten te verzoeken hun graan te leveren. Vermoedelijk dachten

ze, dat hun broeder nu wel dood zou
zijn. Ze moisten niet, dat hij zo'n aan-
zienlijk man was geworden en hij juist
de Regent was, aan wien ze om levens-
middelen kwamen vragen. je kunt je
voorstellen hoe verbaasd ze waren, en
hoe beschaamd ze zich moeten hebben
gevoeld, toen ze ontdekten, dat die
machtige man hun eigen broer was,
die ze hadden willen doden en daarna
als slaaf verkocht.

Jozef had zijn broers kunnen laten
omkomen van honger, of ze in de ge-

. vangenis zetten, of wel hen naar Ka-
Ramses' mummie.

Haan terugsturen zonder iets, als hij
zich op hen had willen wreken. Maar in plaats hiervan gaf
hij hun niet alleen meer levensmiddelen, dan ze nodig hadden,
maar ook nog rijke geschenken. Toen zeide hij hun terug te gaan,
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Ramses de Grote.

om de rest van de familie te halen en met hen naar Egypte terug te
keren, en hij beloofde hun een stuk land, Gosen geriaamd, waar
Been hongersnood zou zijn en ze gelukkig konden levee. Dat deden
ze, en Israel en zijn zonen en al hun familieleden trokken uit Ka-
naafi weg en vestigden zich in Gosen, omstreeks 1700 jaar vOOr
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Christus. Ze werden Israelieten genaamd, wat natuurlijk betekent
kinderen van Israel en ze waren God's uitverkoren yolk. Dat zijn
de mensen, die wij nu Joden noemen.

Nadat Jozef, die natuurlijk zelf ook een Israliet was, gestorven
was, behandelden de koningen of Pharao's van Egypte dat vreemde
yolk, dat tot de familie der Semieten behoorde, slecht, omdat ze niet
van hen hielden, en sinds die tijd hebben andere volken de Joden
altijd slecht behandeld. Hoewel de Joden en hun kinderen en kinds-
kinderen ongeveer vierhonderd jaar in Egypte gewoond hebben,
werden ze altijd door de Egyptenaren gehaat.

Nu was er ongeveer vierhonderd jaar na het tijdstip, waarop de
Joden voor het eerst in Egypte kwamen. — 1300 v. C. — een Vorst
van Egypte, die Ramses de Grote genoemd werd. Ramses haatte de
Joden zó, dat hij eindelijk orders gaf, dat elk pasgeboren Joods
jongetje gedood moest worden, want op die manier hoopte hij zich
van dit yolk te ontdoen. an kleine Joodse jongen, Mozes, bleef
evenwel gespaard en toen hij groot geworden was, werd hij de
grootste leider van zijn yolk. Mozes vond het nodig, dat de Joden
uit dit onvriendelijke land, waar valse goden werden aangebeden,
zouden wegtrekken en tenslotte leidde hij zijn yolk uit Egypte door
de Rode Zee. Dit werd de Exodus (Uittocht) genoemd en had
plaats omstreeks 1300 v. C.

Nadat de Joden Egypte hadden verlaten, hielden ze voor het eerst
voor langere tijd halt aan de voet van een berg, de Sinai, terwiji
Mozes omhoog naar de top klom, waar hij geheel alleen kon zijn
en trachten te weten te komen, wat God wenste, dat hij en het Joodse
yolk deden. Mozes bleef veertig dagen biddend op de bergtop.
Toen hij naar beneden daalde, bracht hij de Tien Geboden mee,
dezelfde Tien geboden, die je misschien op school geleerd hebt.
Maar Mozes was zo lang weggebleven, dat hij, bij zijn yolk
teruggekeerd, bemerkte, dat ze een gouden kalf waren gaan
aanbidden, zoals de Egyptenaren deden. Ze hadden zo lang in
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Egypte gewoond, dat ze waren gaan denken, dat men afgoden aan-
bidden mocht.

Mozes was heel boos. Het was hoog tijd — dacht hij — dat ze
aan de slechte invloed van de oude Egyptische Buren ontkwamen.
En tenslotte slaagde hij er in gedaan te krijgen, dat zij God alleen
vereerden, en gaf hun de Tien Geboden tot levensregels. Daarom
words Mozes de Wetgever genoemd en de grondvester van het
Joodse geloof. Daarop stierf Mozes en trokken de Joden vele jaren
lang van plaats tot plaats, totdat ze zich eindelijk vestigden in Ka-
naan.

De Joden hadden eerst Been koningen. Ze werden door mensen
geregeerd, die ze Richters noemden. Maar later verlangden de Joden
een koning te hebben, evenals hun vijanden en andere naburige
naties.

Zo kwam het, dat tenslotte een leider, die Samuel heette, zei, dat
ze een koning zouden krijgen, en Saul werd gekozen. Toen goot
Samuel olijfolie over Sauls hoofd. Dat mag je wel vreemd lijken,
maar dat betekent hetzelfde als hem een kroon op het hoofd zetten,
en het was het teken, dat hij koning moest zijn.

Zo werd Saul bun eerste koning.
Alle andere naties uit die tijd geloofden net als de Egyptenaren

en de Chaldeeers aan sprookjes-goden of afgoden. Maar alleen de
Joden geloofden aan een God. Ze hadden een Heilig Boek (de
Schrift), dat door bun profeten was geschreven. Dit boek is het
Oude Testament, een gedeelte van de Christelijke Bijbel.

Dit is de geschiedenis van de Wandelende (dat is: zwervende)
Joden, waardoor we het Oude Testament en de Tien Geboden kre-
gen, en hier volgt de weg, waarlangs ze trokken:

Van Ur naar Kaman 1900 v. C.
Van Kanaan naar Egypte 1700 v. C.
Van Egypte terug naar Kanadn 1300 v. C.
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Sprookjes-goden

Er was eens een man, die Hellen heette.
Het was geen Semiet en geen Harriet; het was een Aria. Hij had

een hele massa kinderen, die weer kinderen hadden en deze noemden
zich zelf Hellenen. Ze woonden in een klein land, dat uitsteekt in
de Middellandse Zee en noemden het Hellas.

Ik gooide eens een fles inkt over mijn schrijftafel om, en de
inkt vloeide uit tot een onregelmatige vlek, die er precies uitzag als
Hellas op de kaart. Hoewel Hellas maar betrekkelijk klein is, is zijn
geschiedenis veel beroemder dan die van enig land ter wereld van
dezelfde grootte. W ij noemen Hellas „Griekenland" en het yolk,
dat er woont, „Grieken".

Omstreeks diezelfde tijd waarop de Joden Egypte verlieten en
waarop de mensen ijzer gingen gebruiken in plaats van brons, dat
is zowat 1250 v. C., beginners we voor het eerst to horen van Hellas
en de Hellenen of van Griekenland en de Grieken.

De Grieken geloofden in vele goden, niet in een God, zoals de
Joden en wij, en hun goden geleken meer op de personen, die in
sprookjes voorkomen, dan op goddelijke wezens. Er zijn vele prach-
tige standbeelden gemaakt van hun verschillende goden en er zijn
allerlei gedichten en verhalen over hen geschreven.

Er waren twaalf hoofd-goden. Er werd verondersteld, dat zij leef-
den op de berg Olympus, de hoogste berg van Griekenland.
Deze goden waren niet altijd goed, want ze kibbelden dikwijls, be-
drogen en deden nog veel erger dingen. Ze leefden van een soort
spijs en drank, die veel lekkerder waren dan wat wij krijgen. Dat
heette nectar en ambrozijn, en de Grieken meenden, dat al wie daar-
van at, onsterfelijk werd, dat wil zeggen, nooit kon sterven.

Laat ik je eens voorstellen aan de godenfamilie. Je zult het bepaald
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prettig vinden kennis met ze te maken. De meesten hunner hebben
twee namen: een Griekse en een Latijnse.
Zeus (Gr.) of Jupiter (Lat.) is de wader der goden en koning

over alle menselijke wezens. Hij zit op een troop en heeft een
zig-zag-vormige lichtstraal in zijn hand, die men een bliksem-
straal noemt. Gewoonlijk zit er een arend, de koning der vogels,
naast hem.

Hera of Juno is zijn vrouw en dus de koningin. Zij heeft een
scepter in haar hand en dikwijls is haar lievelingsvogel, een
pauw, bij haar.

Poseidon of Neptunus is een van Jupiters broers. Hij
regeert over de zee en rijdt in een karretje, dat door zeepaarden
wordt voortgetrokken. In zijn hand houdt hij een drietand, die
gelijkt op een hooivork met drie punten. Hij kan een storm op
zee verwekken of de golven doen bedaren door er met zijn
drietand op te slaan.

Hepha es t u s of Vulcanus is de god van het vuur. Hij is
een kreupele smid en werkt in een smidse. Men zegt, dat die
binnen in een berg is, en daar er uit sommige bergen rook en
vuur komt, worden die naar de god Vulcanus daarbinnen vul-
kanen genoemd.

Apollo is de mooiste der goden. Hij is de god van de zon en
van zang en muziek.

Artemis of Diana is Apollo's tweelingzuster. Ze is de godin
van de maan en van de jacht.

Ares of Mars is de vreselijke god van de oorlog, die alleen
maar gelukkig is, als er een oorlog aan de gang is, — zodat
hij bijna altijd gelukkig is.

Hermes of M e r c u r i u s is de boodschapper der goden. Hij
heeft vleugels aan zijn muts en aan zijn sandalen en in zijn hand
een wonderlijke stof of staf, die, als hij genet wordt tussen
twee kibbelende mensen, hen dadelijk tot vrienden maakt. Op
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zekere dag zag Mercurius twee slangen, die aan het vechten
waren en hij hield zijn staf tussen ze in, waarop ze er omheen
kronkelden, als in een liefkozing. Van dat ogenblik of zijn ze
er omheen gekronkeld gebleven. Deze staf beet een Mercurius-
staf.

Geboorte van Minerva of Athene.

At h en e of Minerva is de godin der wijsheid. Ze werd op
een vreemde manier geboren. Op zekere dag had Jupiter een
vreselijke hoofdpijn, wat wij een „barstende" hoofdpijn noe-
men. Het werd al erger en erger, totdat hij het op het laatst
niet Langer kon uithouden, maar tot een vreemd middel zijn
toevlucht nam, om ze te genezen. Hij riep Vulcanus, de kreu-
pele smid en beval hem, met de hamer een harde klap op
zijn hoofd te geven. Hoewel Vulcanus dit wel een grappig be-
vel zal gevonden hebben, moest hij natuurlijk de vader-god
gehoorzamen. Hij gaf Jupiter dus een vreselijke slag op zijn
hoofd, waarop Minerva in voile wapenrusting te voorschijn
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sprong en de hoofdpijn, waarvan zij de oorzaak was geweest,
over was. Minerva's naam is in het Grieks Athene, en een grote
stad in Griekenland werd naar haar Athene genoemd. Men ver-
onderstelt, dat ze altijd naar deze stad uitkijkt, zoals een moeder
naar haar kind.

Aphrodite of Venus is de godin der liefde en schoonheid.
Ze is de mooiste van de godinnen, net als Apollo de mooiste
van de goden is. Er wordt beweerd, dat ze uit zeeschuim is ge-
boren. Cupido, haar noon, is een dikwangig ventje, dat een
pijlkoker op zijn rug heeft. Hij loops rond om zijn onzichtbare
pijlen of to schieten naar de harten der mensen, maar in plaats
dat ze sterven, als ze getroffen zijn, worden ze ineens op iemand
verliefd.

Vesta is de godin van huffs en haard, die zorgt voor de familie.
Ceres of Demeter is de godin van de landbouw.

Dit zijn de twaalf goden van de Olympische familie.
Pluto is een broer van Jupiter. Hij regeert over de onderwereld

en woont daar beneden.
Er zijn nog heel wat andere, minder'belangrijke goden en godin-

nen, en ook nog een paar goden, die halfmens zijn, zoals de drie
Schikgodinnen, de drie Graden en de negen Muzen.

Sommige van de planeten, die er als sterren uitzien, worden nog
bij de namen van die goden genoemd. Jupiter is de naam van de
grootste planeet. Mars is de naam van een, die er roodachtig uit-
ziet — de kleur van bloed —, een heel mooie planeet heet Venus.
Er is ook een Mercurius en een Neptunus onder de planeten.

Niet zo heel ver van Athene is een berg, die de Parnassus genoemd
wordt. Op de helling van die berg Parnassus lag een stad, Delphi
genaamd, en in die stad was een scheur in de grond, waaruit een
snort gas stroomde, net zoals dat gebeurt bij scheuren in een vul-
kaan. Men meende, dat dit gas de adem van Apollo was en er was
een vrouw — die ze een priesteres noemden — die op een driepoot
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of drievoet zat, geplaatst over de barst heen, zodat ze bet gas in-
ademde. Daar werd ze dan verward van, zoals sommige mensen wor-
den van koorts en wij zeggen, dat ze „in de war" zijn. Als de mensen
haar dan vragen stelden, mompelde ze vreemde gezegden en een
priester legde dan uit, wat dat betekende.

Deze plaats werd het Orakel van Delphi genoemd, en de mensen
kwamen van heinde en ver om het Orakel vragen te stellen, omdat
ze dachten, dat het Apollo was, die nun vragen beantwoordde.

De Grieken gingen iedere keer naar het Orakel als ze wilden
weten, wat ze doen moesten of wat er gebeuren zou en ze geloofden
vast in wat het Orakel zei. Maar gewoonlijk geleken de antwoorden
van het Orakel wel een raadseltje, zodat ze op meer dan een manier
konden worden uitgelegd. Een koning bijvoorbeeld, die op het punt
was tegen een andere koning ten oorlog te trekken, vroeg aan het
Orakel, wie overwinnen zou. Het Orakel antwoordde: „Een groot
koninkrijk zal vallen!" Wat denk je, dat het Orakel bedoelde? Zo'n
antwoord, dat je op twee of drie manieren kunt uitleggen, wordt
nog „orakeltaal" genoemd.
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Een sprookjes-oorlog

De geschiedenis van een land begint en eindigt gewoonlijk met
een oorlog. De eerste grote gebeurtenis in de geschiedenis van Grie-
kenland was een oorlog. Die oorlog werd de Trojaanse genoemd,
en men nam aan, dat hij plaats greep omstreeks twaalfhohderd jaar
v6Or Christus of niet lang na het begin van het IJzeren Tijdperk.
We zijn echter niet alleen niet zeker van de datum, maar we zijn
niet eens zeker, dat die oorlog er ooit geweest is, want we weten,
dat een groot deel er van eenvoudig een sprookje is. Het verhaal
luidt aldus:

Er werd eens een bruiloftsfeest gevierd door de goden en godin-
nen van de Olympus, toen plotseling een godin, die niet tot de
genodigden behoorde, een gouden appel op de tafel wierp. Op de
appel stonden deze woorden geschreven:

Voor de Schoonste!
De godin, die de appel neergeworpen had, was de godin van

de twist en, haar naam getrouw, veroorzaakte ze een twist, want
elk van de godinnen dacht, evenals dit bij de mensen het geval is,
dat z ij de schoonste was en haar de appel toekwam. Tenslotte rie-
pen ze een jonge herder om te beslissen, wie de mooiste was.

Elke godin bood Paris (zo heette de herder) een geschenk aan,
als hij haar Wilde kiezen. Juno, de koningin der goden, bood aan,
hem koning te maken; Minerva, de godin der wijsheid, beloofde
hem wijs te maken, maar Venus, de godin der schoonheid, bood hem
het mooiste meisje ter wereld tot vrouw aan.

Nu moet je weten, dat Paris eigenlijk geen herdersknaap was,
maar de zoon van Priamus, koning van Troje, een stad aan het zee-
strand tegenover Griekenland. Toen Paris een klein kindje was,
hadden ze hem op een berg achtergelaten, om hem te laten sterven,
De wereldgeschiedenis in een notedop 5
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maar een herder had hem gevonden en hem opgevoed als zijn eigen
kind.

Paris gaf er niets om, heel wijs te worden; hij gaf er ook niet om,
koning te worden, maar we! wenste hij het mooiste meisje van de
wereld tot vrouw en daarom gaf ihij de appel aan Venus.

Het mooiste meisje in de wereld heette Helena en ze was al ge-
trouwd, met Menelaus, koning van Sparta. Maar ondanks dat feit
zei Venus aan Paris, dat hij naar Sparta in Griekenland moest gaan,
waar hij Helena zou vinden, en dan met haar moest weglopen. Paris
ging dus naar Sparta om koning Menelaus op te zoeken, en werd
er koninklijk door hem onthaald. En toen stal Paris, hoewel hij zo
vriendelijk behandeld werd, op zekere nacht Helena en nam haar
over de zee mee naar Troje.

Menelaus en de Grieken waren natuurlijk vreselijk boos, maakten
zich dadelijk tot de oorlog gereed en zeilden naar Troje om Helena
terug te halen. Nu waren in oude tijden alle steden door muren om-
geven, om ze tegen vijanden te beschermen. Daar er geen kanonnen
of geweren of andere dodelijke wapens bestonden, zoals die nu in
oorlogen gebruikt worden, was het heel moeilijk, in een ommuurde
stad te komen of ze in te nemen. Troje was op deze manier door
muren beschermd, en hoewel de Grieken tien jaar trachtten, de stad
te overmeesteren, was Troje na tien jaar nog niet ingenomen.

Toen besloten de Grieken tenslotte te proberen door middel van
een list in de stad te komen. Ze maakten een heel groot houte'n paard
en lieten daar binnen in soldaten kruipen. Ze zetten het paard voor
de muren en zeilden toen weg, alsof ze de oorlog opgaven. Een
spion vertelde aan de Trojanen, dat het paard een gave der goden
was en dat ze het in de stad moesten halen. Maar een Trojaans pries-
ter, Laocoon, zeide tegen zijn yolk, dat het zich niet met dat paard
moest inlaten, want hij was bang, dat er iets achter stak. Maar de
mensen nemen zelden een raad aan, die niet met hun wensen
overeenkomt.
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Juist op dat ogenblik kwamen twee grote slangen uit de zee, vie-
len Laocoon en zijn twee zoons aan, kronkelden zich om hen heen
en drukten ze dood. De Trojanen meenden, dat dit een teken van
de goden was, dat ze Laocoon niet moesten geloven, en ze besloten
dus het paard, tegen zijn raad in, de stad in te halen. Het paard was
evenwel zó groot, dat het niet door de poorten kon, en om bet bin-
nen de wallen te kunnen krijgen, moest men er een stuk van neer-
halen. Toen de nacht viel, kwamen de Grielcen uit het paard gekro-
pen en openden de poorten. De andere Grieken, die even buiten het
gezicht waren blijven wachten, kwamen terug en gingen door de
poorten en het gat in de muur, dat de Trojanen zelf gemaakt had-
den. Troje werd toen gemakkelijk ingenomen, de stad werd plat-
gebrand en Helena's man Ham haar mee terug naar Griekenland.
Om die list met het paard bestaat er nu nog een gezegde: „Het
paard van Troje inhalen", wat betekent: „meewerken tot je eigen
ongeluk."

De geschiedenis van de Trojaanse oorlog is in twee lange ge-
dichten beschreven. Sommige mensen vinden dat de mooiste gedich-
ten, die ooit geschreven zijn. Een van deze gedichten heet de „Bias",
naar de naam van de stad Troje, die ook bekend was onder de
naam van Ilium. De Ilias beschrijft de Trojaanse oorlog zelf. Het
andere gedicht beet „de Odyssee" en beschrijft de avonturen van een
der Griekse helden op zijn terugtocht na de oorlog. De naam van
deze Griekse held was Odysseus, waaruit de naam Odyssee van
het boek ontstond; hij werd later door de Romeinen ook Ulysses ge-
noemd.

Deze gedichten, de Ilias en de Odyssee, werden gemaakt door een
blinde Griek, Homerus genaamd, van wie men veronderstelt, dat
hij tweehonderd jaar na de oorlog leefde, dus omstreeks 1000 jaar
v. C. Homerus was een bard, dat wil zeggen een zanger-dichter, die
van plaats tot plaats trok en de mensen zijn gedichten voorzong.
Gewoonlijk speelde iemand op een lier, terwijl hij tong, en de men-
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sen gaven hem wat te eten en een plekje om te slapen, om hem voor
zijn gezang te betalen.

Homerus heeft deze gedachten nooit opgeschreven, want hij was
blind, maar de mensen hoorden zijn zangen zó graag, dat zij ze uit
hun hoofd kenden, en de moeders leerden ze aan hun kinderen, na-
dat Homerus dood was. Tenslotte schreef een ander vele jaren later
de gedichten in het Grieks op, en misschien zul je ze wel eens in het
Grieks lezen, als je die taal leert, of anders in een vertaling.

Hoewel de Grieken zo hoog tegen Homerus opzagen, kon hij maar
nauwelijks in zijn levensonderhoud voorzien, en moest hij vrij wel
bedelen voor zijn dagelijks brood. Na zijn dood evenwel zeiden de
bewoners van negen verschillende steden, er trots op te zijn, dat
Homerus in hun stad geboren was. Zo kwam het, dat iemand het
volgende versje maakte:

„Negen steden beroemden zich op Homerus na zijn dood,
Hoewel ze hem bij zijn Leven lieten beed'len voor zijn brood."

Er zijn tegenwoordig mensen, die twijfelen, of er ooit een dichter
Homerus bestaan heeft. Anderen menen, dat het, in plaats van een,
misschien negen mensen .geweest zijn, die deze gedichten hebben ver-
vaardigd, en dat zou dus de uitlegging kunnen zijn, hoe hij in negen
verschillende steden geboren kon zijn.
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De Koningen der joden

Terwijl de blinde Homerus zijn wonderschone zangen zong in
de Griekse steden, zong een groot koning der Joden andere wonder-
mooie liederen in Kanain. Deze koning heette David, hij was niet
als koning geboren. Hij was maar een herdersjongen uit koning
Sauls leger. Ilc zal je vertellen, hoe hij koning werd.

In het begin hadden de Joden Been koningen, zoals je je zult her-
inneren, maar ze hadden om een koning gevraagd en hadden er ein-
delijk een gekregen, die Saul genaamd werd.

David had de reus Goliath gedood. We houden allemaal van dit
Bijbelverhaal, omdat we er altijd zo blij om zijn, dat die handige
kleine jongen die grote, dikke, snoevende reus overwon.

Nu had koning Saul een dochter, die verliefd werd op die knap-
pe, gespierde, jonge David, de Reuzen-doder, en tenslotte trouwden
ze. Zo kwam het, dat na Saul David koning werd, en hij is de grootste
koning geweest, die de Joden ooit gehad hebben. Hoewel Saul koning
geweest was, had hij altijd in een tent gewoond, niet in een paleis,
en hij b'ezat zelfs niet eens een hoofdstad.

Doch David veroverde een stad in Kanaan, die jeruzalem heette
en maakte deze stad tot de hoofdstad der Joden.

David was niet alleen een dapper krijgsman en een groot koning,
hij schreef ook prachtige gezangen.

De blinde bedelaar Homerus bezong zijn sprookjes-goden. De
grote koning David bezong zijn enige God.

Deze gezangen zijn de Psalmen, die je in de kerk hoort voorlezen
en zingen.

Tegenwoordig is zelfs een populair liedje maar een paar maanden
Lang bekend, maar de liederen, die David schreef, nu bijna driedui-
zend jaar geleden, zijn nog overal bekend. De drie en twintigste



70	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

Psalm, die begint: „De Heer is mijn Herder" is er een van de modiste
van, en een heel goede om uit het hoofd te leren. David vergelijkt
zichzelf bij een schaap en zijn Heer bij een goede Herder, die teder
zorgt voor het welzijn en de veiligheid van zijn schapen.

Davids noon heette Salomo, en toen David gestorven was, werd
Salomo koning.

Toen hij koning werd, kwam God — naar men zegt — in zijn
Broom tot hem, en vroeg hem wat hij liever dan iets anders zou wil-
len hebben. Inplaats van te zeggen, dat hij rijk of machtig Wilde
worden, vroeg Salomo om wijsheid; en God zei hem, dat Hij hem
tot de wijste man, die ooit leefde, zou maken.

Salomo bouwde een prachtige tempel, die gemaakt werd van het
cederhout van het beroemde woud op de Libanon, en van marmer
en goud, rijk versierd met juwelen. Daarna bouwde hij voor zichzelf
een wondermooi paleis, dat zo prachtig en schitterend was, dat de
mensen overal vandaan kwamen om het te zien.

Hoewel die twee gebouwen in die tijd buitengewoon prachtig
gevonden werden, moet je niet vergeten, dat het duizend jaar voor
Christus was. Salomo's tempel en paleis zijn al Binds lang verdwenen,
en er is geen Steen van overgebleven, maar zijn wijze uitspraken
zijn in alle talen bewaard gebleven en worden gelezen door mensen
in alle werelddelen. Er zijn nu in de wereld duizenden gebouwen,
die zijn paleis — als het er nog was — op een kinderspeelgoedhuis
zouden doen gelijken, maar niemand heeft ooit de Bingen beter
kunnen zeggen dan hij. Zou je denken, dat je dat zelf kon? Probeer
het eens. Hier zijn een paar gezegden van hem; men noemt ze
spreuken.

Een zachtmoedig antwoord weert alle boosheid, maar boze woorden wekken
boosheid op.

Wat betekent dat?
Men moet liever een goede naam kiezen dan grote rijkdommen, en de gave

der liefde boven zilver en goud.
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Wat betekent dat?

Laat een ander je prijzen, en niet je eigen mond!

Salomo was de laatste grote koning, die de Joden gehad hebben.
Nadat hij gestorven was, ging de Joodse natie geleidelijk achteruit
en verbrokkelde, en het grote Joodse yolk heeft tegenwoordig geen
eigen koning, geen eigen hoofdstad en geen eigen land, maar men
ontmoet zijn afstammelingen in elk land van de wereld.



Cadmus' slaaf en de spaander.

HOOFDSTUK 13 
De mensen, die ons

A. B. C. maakten

Lang voordat de mensen schrijven konden, leefde er ergens een
timmerman, die Cadmus heette._ Op zekere dag was hij in een huffs
aan het werk, toen hij een stuk gereedschap nodig had, dat hij thuis
had gelaten. Hij nam een houtspaander, schreef er iets op en gaf
die aan zijn slaaf; daarop beval hij hem naar zijn huffs te gaan en
de spaander aan zijn vrouw te brengen, want deze zou daardoor
weten, wat Cadmus nodig had. Verwonderd deed de slaaf, wat hem
gelast werd. Cadmus' vrouw keek naar de spaander en zonder een
woord te zeggen, gaf ze het verlangde
voorwerp aan de verbaasde slaaf, die
dacht, dat die spaander op een of andere
geheimzinnige wijze een boodschap had
gezegd. Toen hij met het stuk gereed-
schap bij Cadmus kwam, vroeg hij, of hij
die merkwaardige spaander mocht heb-
ben, en toen hem dat werd toegestaan,
hing hij hem als een amulet om zijn hals.

Dit is wat de Grieken vertellen van de
man, van wie ze zeggen, dat hij het al-
phabet heeft uitgevonden. Wij denken
echter, dat Cadmus maar een man uit een fabeltje is, want de Grieken
hielden er erg van, zulke verhaaltjes te makers; het komt ons voor, dat
het alphabet niet door een man gemaakt is. Maar Cadmus was een
Phoenicia, en we weten w61, dat het Phoenicische yolk het alphabet
uitvond. Jullie noemen het waarschijnlijk het A. B. C., maar de Grie-
ken hadden veel moeilijker namen voor de letters. Ze noemden de
A „alpha" B „beta", enz. Daarom sprak een Griekse jongeling van
zijn „alpha beta" en daarom noemen wij het nu het alphabet.
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Tot die tijd hadden de mensen een erg onhandige manier van
schrijven. De Egyptenaren moesten tekeningen maken en de Baby-
lonièrs schreven hanepoten. Het alphabet, dat de Phoniciers uit-
vonden, had twee en twintig letters en daarvan namen wij het alpha-
bet over, dat we nu gebruiken. Het spreekt vanzelf, dat we niet
precies hetzelfde alphabet gebruiken als de PhoeniciErs, maar som-
mige letters zijn bijna, of geheel, zoals we ze nu, na drieduizend jaar,
nog hebben. Bijvoorbeeld de

Phoenicische A werd op haar zij geschreven
,,	 E	 ,, achterste voren ,,
,,	 Z	 ,, net Bender	 ,,

0	 ))	 ))	 ))	 ))
De Phoenicia's woonden vlak naast de Joden; ze behoorden dan

ook tot dezelfde familie — de Semieten. Hun land lag precies ten
Noorden van het koninkrijk der Joden, dat is op de kaart: er boven,
en dan Tangs de kust van de Middellandse Zee.

De Phoenicia's hadden een beromde koning, die Hiram heette,
en in dezelfde tijd leefde als Salomo. Hij was dan ook met Salomo
bevriend en zond hem enige van zijn beste werklieden, om te helpers
aan de bouw van de tempel te Jeruzalem. En toch geloofden Hiram
en het Phoenicische yolk niet in de Joodse God.

De PhoeniciErs vereerden afgoden, vreselijke monsters, die Baal
en Moloch heetten, en die ze zonnegoden noemden.

De PhoeniciErs waren zakenmensen en dachten aan niets anders
dan aan geld, de hele dag. En ze keken niet zo nauw, hoe ze het
verdienden, op een eerlijke manier of niet. In onze dagen weten
de handelaars, dat ze eerlijk moeten zijn, als ze succes in hun zaken
willen hebben, maar de PhoeniciErs waren gewoon oneerlijk te zijn,
als ze zaken dreven. Ze vervaardigden vele dingen om te verkopen
en reisden daarvoor heinde en ver.

Ze moisten, hoe ze prachtig Taken moesten maken, en glaswerk,
gouden, zilveren en ivoren voorwerpen. Ze kenden het geheim om

))
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een wondermooie, purperen verf te maken van het lichaam van een
klein snort schelvis, die in het water dicht bij de stad Tyrus leefde.
Deze verf was Haar die stad bekend als Tyriaans purper en was zo
prachtig, dat de koningsmantels er mee geverfd werden.

Tyrus en Sidon waren de voornaamste steden van Phoenicie.
Om mensen te vinden, aan wie ze hun waar verkopen konden,

voeren de Phoenicia's in schepen over de hele Middellandse Zee
en gingen zelfs door tot in de Atlantische Oceaan. Die doorgang
wordt nu de Straat van Gibraltar genoemd, maar was toen bekend
als de Zuilen van Hercules. Zij strekten hun tochten misschien zelfs
uit tot de Britse eilanden. In die dagen zou Been ander yolk zich zo
ver in schepen gewaagd hebben, ze waren dan bang aan de uiterste
rand van de Oceaan te komen er of te vallen. Maar daarvoor
waren de Phoenicia's niet bang, en zo kwam het, dat ze de beste
zeelieden en tegelijk de grootste kooplieden waren.

Waar de Phoeniciers maar goede havens vonden voor hun sche-
pen, stichtten ze kleine steden, om met de inboorlingen, die toen
nog bijna wilden waren, handel te kunnen drijven. Met die onwe-
tende wilden konden ze nog eens goede taken doen, vonden ze.
Voor een paar glazen kralen of een stuk purperkleurig laken van
weinig waarde konden ze goud en zilver en andere waardevolle din-
gen krijgen. Een van de steden, die ze op de Afrikaanse kust sticht-
ten, heette Carthago. Naderhand zullen we meer van Carthago horen,
want het werd zo rijk en belangrijk, dat — maar peen, je moet wach-
ten, totdat ik aan dat verhaal toe ben.



HOOFDSTUK 14 
Zo hard als een spijker

Onze geschiedenis keert terug naar Griekenland, het land van
Homerus en de sprookjesgoden, en naar Sparta, waar Helena eens
leefde.

Ongeveer negenhonderd jaar vOOrdat Christus geboren werd, leef-
de er in Sparta een man, die Lycurgus heette.

Deze wenste, dat zijn stad de grootste van de wereld zou zijn. Maar
eerst moest hij zich op de hoogte stellen, waardoor een stad en een
yolk groot werden.

Daarom ging hij jaren lang rondreizen, om de voornaamste lan-
den van de wereld te bezoeken en te zien, of hij te weten kon komen,
waardoor ze zo groot waren geworden.

Overal, waar het yolk alleen maar dacht aan grapjes en plezier,
aan de manier, waarop ze zich het best konden vermaken, ontdekte
hij dat de mensen niet veel waard, niet veel in tel en niet machtig
waren. Maar daar, waar de mensen in de eerste plaats aan hard wer-
ken dachten, en deden, wat ze moesten doen, of ze het prettig von-
• den of niet, zag hij, dat ze gewoonlijk tot iets goeds in staat waren,
in aanzien stonden, machtig waren.

Lycurgus kwam dus terug naar Sparta en begon te werken, om
een reeks voorschriften te maken, die naar zijn gedachte zijn yolk
groter konden maken dan enig ander ter wereld. Deze voorschriften
werden een Code van Wetter genoemd, en ik denk dat je het straks
met me eens zult zijn, dat ze heel hard waren en dat ze de Spartanen
ook hard maakten, zo hard als een spijker. We zullen eens zien, of
ze de Spartanen ook inderdaad groot maakten.

Om te beginner werden de pasgeboren kindertjes dadelijk ge-
keurd om te zien, of ze sterk en welgemaakt waren. Werd er een
gevonden, dat niet helemaal in orde was, dan werd het op de berg-
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helling gelegd om te sterven. Lycurgus wenste geen stompers in
Sparta te hebben.

Als de jongens zeven jaar oud waren, werden ze van hun moeder
weggehaald en naar school gebracht, die meer geleek op een sol-
datenkamp dan op een school, en ze woonden tot hun zestigste jaar
nergens anders.

Op deze school kregen ze geen les in de dingen, die jullie leren,
maar werden ze alleen maar geoefend in alles, wat nodig was om
goede soldaten te worden.

Er bestonden toen geen schoolboeken.
Op bepaalde tijden kreeg een Spartaanse jongen zweepslagen, niet

omdat hij iets verkeerds had gedaan, maar alleen om hem te leren,
pijn te verdragen zonder een spier te vertrekken. Hij zoo voor altijd
ontcerd zijn, als hij geschreid had, hoeveel pijn het ook deed.

Hij werd geoefend en gedrild en moest werken, totdat hij er bijna
bij neerviel. Maar nog moest hij voortgaan; hoe moe, hongerig of
slaperig hij was, hoeveel pijn hij ook Teed, hij mocht op geen manier
laten merken, hoe hij zich gevoelde.

Hij moest het slechtste voedsel eten, Lange tijd honger en dorst
lij den, uitgaan als het snerpend koud was met weinig of geen kleren
aan, alles, om aan een zwaar Leven te wennen en alle soorten van
ongemakken te kunnen verdragen. Deze snort van harden wordt
daarom Spartaanse tucht genoemd. Hoe denk je, dat jullie dat zoudt
hebben gevonden?

De Spartanen werden van staatswege gevoed, gekleed en gehuis-
vest; maar het voedsel was karig, de kleding sober en de bedden
hard. Ze mochten geen lekkere dingen eten, niet op zachte bedden
liggen en geen mooie kleren dragen. Dat werd allemaal weelde ge-
noemd, en elke weelde — meende Lycurgus — zou het yolk slap
en zwak maken en hij Wilde zijn yolk krachtig en sterk hebben.

De Spartanen leerden zelfs kort en stug te spreken; ze mochten
geen woorden verspillen en moesten zeggen, wat ze te vertellen had-
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den, met zo min mogelijk woorden. Deze manier van spreken noe-
men wij „laconiek", naar de naam van de staat Laconiè, waarin
Sparta lag.

En w er den de Spartanen door hun zware oefeningen en hun
harde werk het grootste yolk ter wereld?

Lycurgus maakte van de Spartanen de sterkste en beste krijgslie-
den van de wereld — maar...

De Spartanen overwonnen al de hen omringende volken, hoewel
die tienmaal talrijker waren dan zij — maar...

Ze maakten al deze volkeren tot hun slavers, die hun velden be-
bouwden en het andere werk voor hen deden — maar...

We zullen later zien, of Lycurgus het bij het rechte eind had.
Ten Noorden van Sparta lag een andere grote Griekse stad:

Athene. Er waren natuurlijk nog vele andere steden in Griekenland,
maar Sparta en Athene waren de belangrijkste. In Athene leefden
en dachten de mensen heel anders dan in Sparta.

De Atheners hielden even veel van al wat mooi was, als de Spar-
tanen van tucht en militaire oefeningen.

De Atheners hielden van allerlei soorten athletische spelen, net als
de Spartanen, maar ze hielden ook van muziek, van gedichten en
mooie standbeelden, schilderijen, vazen, gebouwen, kortom van al-
les, wat tot de zogenaamde „schone kunsten" gerekend wordt.

De Atheners vonden dat de g e e s t even go e d gestaald
moest worden als het lichaam, terwiji. de Spartanen meenden, dat
het oefenen van het lichaam het enig-nodige was. Welke opvatting
lijkt je beter, de Atheense of de Spartaanse?

En tOch kunnen jullie uit het volgende voorval nog een ander en
heel aardig trekje van het Spartaans volkskarakter leren kennen:

Op zekere dag, toen er grote spelen gehouden werden, zocht een
oude man naar een zitplaats aan de kant der Atheners. Er was geen
enkele plaats vrij, en geen enkele Athener dacht er aan, de zijne aan
de oude man of to staan. Daarop riepen de Spartanen hem, en
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gayer' hem de beste plaats aan hun kant. De Atheners juichten de
Spartanen toe om hun to toners, hoe mooi ze deze daad vonden.
Daarop antwoordden de Spartanen:

„De Atheners w et en wel, wat goed is, maar ze do en het niet!"



HOOFDSTUK 15
De Lauwerkrans

Griekse jongens en jonge mannen, ja zelfs de meisjes, hielden van
alle sport in de vrije lucht.

Ze speelden geen voetbal, geen korfbal of ander balspel, maar
ze renden, sprongen, worstelden, boksten en wierpen de discus,
een ding als een groot, zwaar etensbord van ijzer.

Van tijd tot tijd werden er wedstrijden gehouden in de verschil-
lende delen van Griekenland, om te zien, wie de eerste was in een
van die takken van sport.

De Grote W e d s t r ij d had evenwel maar eens in de vier
jaar plaats, op een plek, Olympia, in Zuid-Griekenland, en deze
Olympische spelen — zoals ze genoemd werden — waren het aller-
gewichtigste feit in Griekenland, want al de winnaars uit de ver-
schillende delen van het land moesten zich hier met elkaar meter
om te zien, wie de kampioen van heel Griekenland was.

Als die wedstrijd gehouden werd, hield het ganse land vacantie,
want de spelen waren ter ere van de voornaamste god, Jupiter
of Zeus, zoals de Grieken hem noemden. Uit alle bekende delen
van de wereld kwamen de mensen er naar kijken.

In deze wedstrijd mochten alleen Grieken meedingen en daarvan
alleen diegenen, die nooit een misdaad hadden bedreven of onge-
hoorzaam aan de wet waren geweest.

Dit feest werd zo belangrijk gevonden, dat, als er sours een oorlog
aan de gang was, wat meestal het geval was, een wapenstilstand
werd gesloten, opdat iedereen naar de spelen kon gaan. Niets mocht
die spelen in de weg staan, zelfs een oorlog was minder belangrijk.
„Eerst zaken, dan plezier!" Als de spelen geEindigd waren, begon-
nen ze weer te vechten!

De Griekse jongens en jonge mannen oefenden zich vier jaar lang
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om klaar te zijn voor deze grote gebeurtenis, en dan gingen ze negen
maanden van te voren naar Olympia, om zich te trainen op een open-
lucht-gymnastiekveld bij de kampplaats.

De spelen duurden vijf dagen en begonnen en eindigden met een
parade, gebeden en offers aan de Griekse goden, voor wie prachtige
standbeelden rondom het veld waren opgesteld, want men vierde
niet alleen een sportfeest, maar ook een godsdienstige plechtigheid
ter ere van Zeus en de andere goden.

Er waren allerlei soorten van wedstrijden: hardlopen, springers,
worstelen, wagen-rennen en discus-werpen.

leder, die trachtte vals te doers, werd uit het veld gezet en mocht
nooit meer meedoen.

Een Griek stelde er een eer in, te zijn wat wij noemen: een goed
sportsman. Hij pochte niet, als hij won en maakte geen verontschul-
digingen, als hij verloor; evenmin beweerde hij, dat de beslissing
niet rechtvaardig was.

De athleet, die in een of meer spelen won, werd de held van heel
Griekenland en speciaal van de stad, waar hij vandaan kwam. De
overwinnaar ontving geen prijs in geld, maar werd bekroond met
een krans van laurierbladen. Die schatte hij hoger dan de zilveren
beker of gouden medaille, die een hedendaags athleet wint.

Behalve dat hij een lauwerkrans ontving, werden er door dichters
zangen aan hem gewijd, en dikwijls maakten beeldhouwers een
standbeeld van die overwinnaars.

Er waren niet alleen sport-wedstrijden, maar ook wedstrijden tus-
sen dichters of musici, om uit te maken, wie het beste gedicht kon
maken of de lieflijkste muziek componeren en ze kon spelen op een
snort van kleine harp, die een lier heette. De overwinnaars in deze
wedstrij den ontvingen geen lauwerkrans, maar werden in triomf op
de schouders der menigte rondgedragen, zoals je wel eens gezien
zult hebben, dat de aanvoerder van een overwinnend elftal opgepakt
en omhooggeheven wordt door zijn medespelers.
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...III.IIIP...

DE LAUWERKRANS

In de Griekse Geschiedenis nu is het eerste
feit, waarvan we absoluut zeker zijn, het
verhaal over de winnaar van een wedstrijd
in het hardlopen bij gelegenheid van de
Olympische spelen, 776 jaar voordat Chris-
tus geboren werd. En van die gebeurtenis
af begonnen de Grieken hun historische data
tos tellen, zoals wij doen met de geboorte
van Christus. Dat was dus h u n jaar 1.

De vier jaren tussen twee Olympische
spelen in werd een Olympiade genoemd.
Tot die tijd toe hadden ze geen kalender,
die het jaar of de datum aangaf, zodat 776
het begin is van de eerste Olympiade. De	 Een Grieks hardloper.

Griekse geschiedenis van v6Or die tijd kan gedeeltelijk waar zijn,
maar we weten, dat veel er van tot de mythen behoort. Maar
van 776 af is aardig wat van die geschiedenis met zekerheid
bekend.

Na een lange tijd zijn de spelen gestaakt, maar in onze tijd,
ongeveer vijftig jaren geleden, dacht men, dat het een goed plan was,
ze weer te gaan houden. Zo werden voor het eerst na Christus' ge-
boorte weer opnieuw Olympische spelen gehouden in 1896 n. C.,
niet in Olympia, maar in Athene. De echte Olympische spelen werden
alleen in Griekenland gehouden; de tegenwoordige hebben telkens
in een ander land plaats. Waar vroeger alleen Grieken er aan moch-
ten deel nemen, worden nu de athleten van alle landen van de wereld
uitgenodigd, zich met elkaar te komen meten. Tegenwoordig worden
er ook wedstrij den gehouden in voetbal, hockey enz., spelen die de
oude Grieken nog niet kenden. Vroeger werd de oorlog onderbro-
ken, als het tijd was voor de spelen. Nu worden de spelen gestaakt,
als er oorlog is.

Uit wat we hoorden over de wijze van oefenen bij de Spartanen
De wereldgeschiedenis in een notedop 6
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zouden we kunnen opmaken, dat die gewoonlijk de meeste sport-
prijzen wonnen, en dat was ook zo.

Winners de Spartanen nog steeds de meeste prijzen in de Nieuw-
Olympische spelen?

Neen. En evenmin gaan de Grieken nu met de hoogste prijzen
strijken.



HOOFDSTUK 16
Een slecht begin

Niet lang na de Eerste Olympische Spelen gebeurde er iets heel
bizonders in Italie. Het was zó iets bizonders, dat men met het jaar
1 begon te tellen en duizend jaar lang telden de mensen daarop door,
zoals de Grieken het van de Eerste Olympiade af deden, en wij van
Christus' geboorte af. Wat er gebeurde was evenwel niet de geboorte
van een mens. Het was de geboorte van een stad, en deze stad werd
Rome genoemd.

De geschiedenis van Rome begint met verhalen, waarvan we
weten dat het sprookjes of legenden zijn, evenals in de Griekse ge-
schiedenis Homerus verhaalde van de ronddolingen van de Griek
Odysseus. Vele jaren later vertelde een Romeins dichter, Vergilius,
van de zwerftochten van een Trojaan, Aeneas.

Aeneas ontvluchtte Troje, toen die stad in brand stond, en begaf
zich op weg om een nieuw vaderland te zoeken. Na vele jaren kwam
hij eindelijk in Italiè aan en wel aan de monding van een rivier, de
Tiber. Daar ontmoette Aeneas de dochter van de man, die over
dat land regeerde, een meisje, Lavinia genaamd, en hij trouwde haar
en ze leefden heel gelukkig. Zo kwam het, dat de kinderen van
Aeneas *en Lavina over dat land gingen regeren, en die kregen kin-
deren, die op hun beurt weer kinderen kregen, totdat ten laatste een
tweeling werd geboren. Deze tweelingen werden Romulus en Remus
genoemd. Hier eindigt het eerste gedeelte van de geschiedenis en
begint de narigheid, want ze leefden daarna niet altijd gelukkig.

Toen de tweelingen geboren werden, was er een man, die het ko-
ninkrijk stal en hij vreesde, dat deze twee jongens niisschien zouden
opgroeien en hem zijn gestolen koninkrijk weer zouden willen af-
nemen. Daarom stopte hij de tweelingen in een mandje en liet dat
op de rivier de Tiber drijven, in de hoop, dat het naar zee gevoerd
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zou worden of omslaan en de kinderen zouden verdrinken. Hier-
tegen was, meende hij, niets in to brengen, als hij ze maar niet met
eigen handen doodde. Maar het mandje dreef naar de trust, inplaats
van naar zee, en sloeg ook niet om, en een wolvin vond de kinderen
en zoogde ze, alsof het haar eigen kinderen waren. En ook een
specht hielp ze en voedde ze met bessen. Tenslotte vond een herder
ze en bracht ze groot, alsof het zijn zoons waren, totdat ze volwassen
mannen waren.

Romulus en Remus met de wolvin.

Elk van de tweelingen Wilde toen een stad bouwen, maar ze kon-
den het niet eens worden, wie hunner het doen zou, en, terwip ze er
over twistten, doodde Romulus zijn tweelingbroeder Remus.

Romulus bouwde toen de stad aan de Tiber, op de plek, waar
hij en zijn broer gered waren en verzorgd door de wolvin. Er waren
daar zeven heuvels. Het gebeurde in 753 v. C. en hij noemde de
stad Rome naar zichzelf, en de mensen, die er woonden, werden
Romeinen genoemd. Daarom is het dus, dat de Romeinse koningen
later altijd widen, dat ze afstamden van de Trojaanse held Aeneas,
de over-over-over grootvader van Romulus.
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Geloof je dit verhaal niet? II( ook niet! Maar het is zo'n oud, oud
verhaal, dat iedereen er van gehoord moet hebben, ook al is het
maar een legende.

Om mensen bij elkaar te krijgen, die in de pasgestichte stad zou-
den wonen, zegt men, dat Romulus alle dieven en slechte mensen,
die uit de gevangenissen ontsnapt waren, uitnodigde om in Rome
te komen wonen, en bun beloofde, dat ze daar veilig zouden zijn.

Daar geen van die mannen getrouwd was en er geen vrouwen
waren in zijn nieuwe stad, bedacht Romulus een plan, om voor die
mannen vrouwen te verkrijgen. Hij nodigde vele Sabijnen, die in
de buurt woonden, uit om naar Rome te komen voor een groot feest.

Deze namen het aan en er werd een prachtig feest gevierd. Mid-
den onder het feest, toen iedereen at en dronk, werd er een teken
gegeven en elk van de Romeinen greep een Sabijnse vrouw, om haar
tot de zijne te waken en rende met haar weg.

De Sabijnse mannen maakten zich onmiddellijk tot een oorlog
tegen de Romeinen, die hun hunne vrouwen hadden ontstolen, ge-
reed. Toen de strijd tussen de twee legers begon, liepen de Sabijnse
vrouwen naar het midden van het gevecht tussen hun nieuwe en oude
echtgenoten in en verzochten, dat men aan beide kanten zou ophou-
den met vechten. Ze zeiden, dat ze van haar nieuwe man waren
gaan houden en niet naar haar vroegere huizen terug wilden.

Wat vied je daar nu wel van?
Het klinkt wel als een heel slecht begin voor een nieuwe stad, is

het niet? Maar deze mensen hadden heel andere opvattingen als wij.
Bovendien geloofden de Romeinen in dezelfde goden als de Grieken
en we hebben gehoord, hoe hun goden zelf allerlei slechte dingen
uithaalden. Dit was ook nog lang, v6Ordat Christus geboren werd
en in die tijd moisten ze nog niet van het Christelijk geloof of van
moat wij goed en verkeerd noemen.
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Konin gen met

kurketrekker-krullen

Na dat slechte begin had Rome de ene koning na de andere;
sommige van die koningen waren nog al goed en andere tamelijk
slecht.

Maar de meest belangrijke stad van de wereld was in die tijd
ver van Rome vandaan en lag aan de Tigris. Deze stad heette Nine*
zij was de woonplaats van de koningen van het land, dat Assyrie
heette, zoals ik je een poosje geleden vertelde.

De Assyrische koningen, die in Nineve woonden, wilden meer
land en meer macht hebben, en daarom vochten ze met hun Buren,
om deze hun land te ontnemen. Deze koningen hadden lange kur-
ketrekkerkrullen. Het waren zulke verschrikkelijke vechtersbazen,
dat ze heinde en ver gevreesd werden. Ze behandelden hun gevange-
nen vreselijk; ze vilden ze levend, sneden hun de oren af, trokken
hun tong uit, staken stokken in hun ogen en snoefden daar nog op!
Ze lieten de volken, die ze overwonnen, grote sommen betalen en
tevens beloven mee te gaan, als zij ten oorlog trokken.

En op die manier werd Assyriè zó sterk en machtig, dat het ten
laatste de Baas was over elk land van belang in de wereld, het land
tussen de rivieren, dat Mesopotamiè heette; en het land ten Oosten,
ten Noorden en ten Zuiden, en Phoenicia, Egypte en bijna alles ,be-
halve Griekenland en Italia.

Dit heel grote land Assyria werd door de koningen van Nineve
geregeerd, die in grote pracht leefden. Ze bouwden schitterende
paleizen voor zich zelf, en aan weerszij den van de wag, die naar
het paleis voerde, plaatsten ze rijen grote standbeelden van stieren
en leeuwen met vleugels en mensenhoofden, zoals nu een rijk man
een rij Boman zou planten langs de oprijlaan naar zijn huffs. Deze
gevleugelde dieren worden in de Bijbel Cherubijnen genoemd.
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Als de Assyrische koningen niet met mensen vochten, deden ze
het tegen Wilde dieren, want ze waren verzot op jagen met pijl en
boog, en ze lieten afbeeldingen en standbeelden van zich zelf maken,
to paard of in wagens, vechtende tegen de leeuwen. Dikwijls vingen
ze de nagejaagde dieren levend en zetten ze in kooien, opdat het

zen Assyrische Cherubijn.

yolk ze kon komen zien. Dat was dan zo iets als de „dierentuinen",
die wij wel hebben.

De regeerders over AssyriE hadden heel vreemde namen. Senna-
cherib was een van de meest beroemde. Sennacherib leefde omstreeks
700 v. Chr. Eens was hij in oorlog met Jeruzalem. Terwijl zijn ganse
leger op een nacht gekampeerd was, gebeurde er iets vreemds, want
Coen de morgen aanbrak, werd er geen een meer wakker; ze waren
allen dood, towel mensen als paarden. Misschien waren ze vergiftigd,
of wat denken jullie, dat het geweest zou zijn?
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Assur-bani-pal was een andere koning, die later regeerde, om-
streeks 650 v. Chr. Hij was ook een groot krijgsman, maar hield
daarbij heel veel van boeken en lezen; daarom stichtte Assur-bani-
pal de eerste openbare bibliotheek. Een bibliotheek of boekerij is een
verzameling van heel veel boeken.

Assyrie bereikte het toppunt van zijn macht onder de regering
van Sennacherib en Assur-bani-pal, en de bewoners van Nineve had-
den het zo goed, dat de tijd, toen Assur-bani-pal regeerde, de Gou-
den Eeuw genoemd werd.

Maar hoewel alles in Nineve zo heerlijk was voor de Ninevieten,
waren de Assyria's overal elders gehaat en gevreesd, want hun legers
brachten dood en verderf, waar ze kwamen.

Zo gebeurde het, dat niet Lang na Assur-bani-pal's dood twee van
Nineves buren het niet langer konden uithouden. Deze twee buren
waren de Babyloniers, die ten Zuiden en een yolk, dat de Meden
heette, dat ten Oosten er van woonde en tot de familie der Arias
behoorde. De koning van Babylon met zijn leger en de koning der
Meden vielen samen Nineve aan en de stad werd van het aangezicht
der aarde weggevaagd. Dat was in 612 v. C., en de macht van Nineve
... Assyriè was morsdood. Daarom wordt dit de val van Nineve ge-
noemd, het eind van Nineve.
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Een stad van wonderer

en slechtheid

De koning van Babylon had Nineve verslagen. Maar daarbij bleef
hij niet stilstaan. Hij Wilde zijn Babylon zo groot waken, als Nineve
geweest was. Daarom ging hij voort met het veroveren van andere
landen, links en rechts, totdat Babylon op zijn beurt leider en regeer-
der werd van andere landen. Moest nu Babylon weer op zijn beurt
vallen, zoals Nineve?

Toen tenslotte de koning van Babykin stierf, liet hij zijn uitgebreid
rijk aan zijn noon na. Nu heette die koningszoon niet Jan of Jacob
of Karel of zo iets eenvoudigs. Zijn naam was... N e b u k a d n e-
z a r. Dit is de manier, waarop Nebukadnezar zijn naam schreef,
want hij schreef in spijkerschrift. Hoe zou je het vinden, als je je
naam op zulk een rare manier moest schrijven?

T»-T 4114	 =7 4144.
(Naam van Nebukadnezar in spijkerschrift).

Nebukadnezar spande al zijn krachten in, en maakte de stad Ba-
bylon tot de grootste, prachtigste en wondermooiste stad van die
tijden, en misschien wel van alle tij den. De stad had de vorm van
een vierkant en besloeg weer ruimte dan de twee grootste steden
van de tegenwoordige tijd: New-York en Londen samen. Hij om-
ringde haar met een muur, vijftig maal zo hoog als een manslengte
— vijftig malen! en die muur was zo breed, dat men er met een
wagen boven over kon rijden; en in die muur maakte hij honderd
koperen poorten. De Euphraat stroomde onder die muur door,
dwars door de stad, en weer onder de muur door er uit.

Nebukadnezar kon in heel Babylonie niemand vinden mooi ge-
noeg om zijn koningin to zijn. (Daar moeten de Babylonische meis-
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jes zich nog al boos om gemaakt hebben). Hij ging daarom naar
Medie, het land dat zijn vader geholpen had om Nineve te veroveren,
vond daar een beminnelijke prinses, trouwde haar en bracht haar
mee naar Babylon.

Nu was Medie een land van heuvels en bergen, terwiji Babylon
in de vlakte lag, van waaruit zelfs Been heuvel te zien was. Nebukad-
nezar's koningin vond Babylon zo vlak en onbelangrijk, dat ze
heimwee kreeg en naar haar eigen land met zijn Wilde bergtaferelen
terug verlangde. Om haar dus plezier te doen en haar tevreden te
stellen, liet Nebukadnezar een heuvel voor haar maken, maar het
gekke van het geval was, dat die gemaakt werd boven op het dak
van zijn paleis. Op de heuvelhellingen liet hij prachtige tuinen aan-
leggen en die werden niet alleen met planten, maar ook met bomen
beplant, zodat de koningin in de schaduw er van kon Haan zitten.
Men noemde dit Hangende Tuinen. De Hangende Tuinen en de
enorm-grote muren werden overal bekend en een van de Zeven
Wereldwonderen genoemd.

Zou je willen weten wat de overige wonderen waren? Welnu,
de Egyptische Pyramiden waren er een, en verder het prachtige
standbeeld van Zeus te Olympia, waar de Olympische spelen ge-
houden werden, zodat dit met de Hangende Tuinen er drie zijn.

Nebukadnezar geloofde in afgoden, even vreselijk als die mon-
sters, die door de Phoenicièrs werden aangebeden. De Joden in het
verre Jeruzalem geloofden in een God. Nebukadnezar verlangde,
dat de Joden zijn goden zouden dienen, maar dat wilden ze niet.
Hij wenste ook, dat ze belastingen zouden betalen, maar dat wilden
ze evenmin. Daarom zond hij zijn legers naar Jeruzalem, liet die stad
verwoesten en de prachtige tempel, die Salomo had laten bou-
wen, in brand steken. Dat gebeurde in 586 v. C., daarna bracht hij de
Joden met al hun hebben en houden naar Babylon over. Daar hield
hij ze gevangen en dat bleven ze vijftig jaar Lang .

Maar hoewel Nebukadnezar in staat scheen alles ter wereld te
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kunnen doen en alles to kunnen hebben, wat hij maar wenste, ten-
slotte werd hij krankzinnig. Hij meende, dat hij een stier was, ging
op handen en voeten lopen en Bras eten, alsof hij een van de dieren
des velds was.

En Babylon, ondanks zijn reusachtige muren en koperen poorten,
was ten ondergang gedoemd. Babylon zou overwonnen worden. Het
scheen onmogelijk. Hoe kon het ooit overwonnen worden? En wie
zou dat moeten doen? Dat zou je waarschijnlijk nooit raden!
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Een verrassing

Toen ik nog een jongen was, werd er altijd tegen mij gezegd, en
dat zal tegen jullie ook wel gezegd worden:

„je krijgt geen toetje, als je eerst je bord niet hebt leeg gegeten!"
Het deed er niet toe, of ik trek had of niet:
„je bord niet leeg, geen toetje!"
Dat was een wet, zoals mijn vader zei: „zo vast als de wetten van

Meden en Perzen."
1k wist toen niet, wie de Meden en Perzen waren, maar ik west

nu, dat het twee tot de Arias behorende families zijn, die het dichtst
bij Babylon woonden — je zult je herinneren, dat Nebukadnezar
een meisje uit Medie had getrouwd? — en dat ze geregeerd werden
door wetten, die zo hard, streng en onverbiddelijk waren, dat we
nog spraken van iets .dat evenmin to veranderen is als „de wetten
van Meden en Perzen".

De Meden en Perzen hadden een geloof, dat noch op dat der
Joden, noch op de afgodendienst der Babyloniers geleek. Het was-
gesticht door een Pers, Zoroaster (of Zarathustra) genaamd, die een
wijs man was, evenals Salomo. Het is mogelijk, dat hij in dezelfde
tijd geleefd heeft als Salomo, maar waarschijnlijk was het veel later.

Zoroaster bewoog zich onder het yolk en leerde hun wijze gezeg-
den en mooie zangen. Deze wijze gezegden zijn in een boek verza -
meld, dat we de Perzische Bijbel zouden kunnen noemen.

Zoroaster leerde, dat er twee geesten in de wereld zijn, de Goede
en de Boze Geest. De Goede Geest was, Haar hij zeide, het Licht en
de Boze Geest de Duisternis. De Goede Geest, het Licht, noemde hij
Ormuzd.

De Perziers hielden dus voortdurend een vuur, waarin ze meen-
den dat de Goede Geest was, op hun altaren aan, en ze hadden man-



EEN VERRASSING	 93

nen aangesteld, die over de vlam moesten waken en zorgen, dat het
vuur nooit doofde. De mannen, die de vlam bewaken moesten, wer-
den „Magi" genoemd, en men veronderstelde, dat ze allerlei won-
derbaarlijke dingen konden doen; daarom noemen we dat magische
dingen en de mensen, die deze handelingen verrichten, Magi of
Magiers.

Toen deze geschiedenis gebeurde, waarvan ik nu vertel, was de
regeerder over de Meden en Perzen een groot koning, Cyrus geheten.

Maar voordat ik met mijn verhaal verder ga, wil ik je iets vertellen
van een klein landje, niet ver van Troje. Dit kleine landje heette
Lydi6. Het werd geregeerd door een koning, die Croesus heette en
die de rijkste man van de wereld was. Als wij iemand willen be-
schrijven, die heel rijk is, zeggen we nog altijd: „zo rijk als Croesus".

Croesus bezat bijna alle goudmijnen, waarvan er heel wat waren
in zijn rijk, en bovendien kreeg hij veel geld bijeen in de worm
van belastingen, die de omringende steden aan hem moesten op-
brengen.

VOOr de tijd van Croesus hadden de mensen geen geld, zoals wij
nu. Als ze iets wilden kopen, verruilden ze eenvoudig iets, dat ze
bezaten, voor iets anders, dat ze hebben wilden — zoveel eieren voor
een pond vlees, of zoveel wijn voor een paar sandalen. Om iets
kostbaars te kopen, bijvoorbeeld een paard, betaalden ze met een
brok goud of zilver, dat op schalen gewogen werd om precies te
zien, hoe zwaar het was. Het is moeilijk voor ons, er ons in te den-
ken, hoe men klaar kon komen zonder koper- of nikkelgeld (centen
en stuivers enz.), dus zonder pasmunt, zoals wij dat noemen, en toch
ging het.

Om de zaken te vereenvoudigen liet Croesus zijn goud in kleine
stukjes snijden. Nu was het niet gemakkelijk, dat iedereen elk stukje
telkens moest wegen, als er een koop gesloten was, want het kon
wel eens gebeuren, dat er geen weegschalen bij de hand waren. Daar-
om liet Croesus elk stukje wegen en er een Stempel op zetten, dat
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het gewicht aangaf, en ook zijn naam of de beginletters er van, om
to laten zien, dat hij voor het gewicht er van instond. Deze stukjes
goud of zilver waren nog maar brokjes, met Croesus' Stempel er in

WRIFIrestrill
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Het Orakel van Delphi.

gedrukt, maar toch waren het de eerste werkelijke geldstukken, al
waren ze niet rond en mooi gegraveerd als onze munten.

Nu dacht Cyrus, de grote Perzische koning, dat hij graag dat rijke
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land Lydie met al zijn goudmijnen zou willen hebben, en hij maakte
zich op om het te gaan veroveren.

Toen Cyrus op weg gegaan was, zond Croesus haastig iemand Haar
het Orakel in Griekenland om te vragen, wat er gebeuren, en wie
overwinnaar zijn zou. Je zult je herinneren, wat ik gezegd heb over
het Orakel van Delphi, en hoe men er gewoonlijk vragen aan stelde,
om zijn toekomst te horen voorspellen. Het Orakel antwoordde op
Croesus' vraag:

„Een groot koninkrijk zal vallen!"
Croesus was verrukt, want hij dacht, dat het Orakel bedoelde, dat

Cyrus' koninkrijk zou vallen. Het Orakel h a d gelijk, maar niet op
de manier, die Croesus gedacht had.

Er v i e 1 een groot koninkrijk, maar het was zijn eigen rijk, Lydie,
en niet dat van Cyrus.

Maar Cyrus was nog niet tevreden met de inneming van Lydie, en
daarom viel hij ook Babylonie nog aan.

Nu hadden de mensen in Babylon, die altijd alleen aan hun plezier
dachten, het veel te druk met feestvieren, drinken en genieten.
Waarom zouden ze zich druk maken over Cyrus? Hun stad had
muren, die zo hoog en dik waren en door zulke dikke koperen poor-
ten werden beschermd, dat het scheen, dat niemand ze bij mogelijk-
heid zou kunnen innemen.

Maar je herinnert je wel, dat de Euphraat under de wallen door
liep en de hele stad doorstroomde? Welnu, op zekere nacht, terwijl
de jonge Prins van Babylon, Belzasar, een grote partij gaf en zich
kostelijk vermaakte, daar hij er absoluut zeker van was, dat niemand
de stad kon binnenkomen, liet Cyrus een dam maken, zodat het
water aan de ene kant wegstroomde. Daarop marcheerde Cyrus'
leger door de droge rivierbedding de stad binnen en Ham de over-
rompelde Babyloniers zonder enige strijd gevangen. Men vermoedt,
dat sommige Babylonische priesters de vijand hielpen en zelfs de
poorten openden, want Babylon was zo slecht geworden, dat ze von-
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den, dat het tijd werd, dat het verwoest werd.
Die brave Lycurgus zou gezegd hebben: „Heb ik bet niet voor-

speld ? Mensen, die alleen maar aan pretmaken denken, komen nooit
aan een goed eind."

Deze verrassing gebeurde in 539 v. C.
In hetzelfde jaar liet Cyrus de Joden, die vijftig jaar tevoren uit

Jeruzalem weggevoerd waren, naar hun eigen vaderland teruggaan,
zodat bun Babylonische gevangenschap daarmede eindigde.

Het enige, wat nu nog van die grote stad Babylon is overgebleven,
is een garden wal. Een paar mijlen verder is een ruine van een toren.
Deze toren is misschien eens de toren van Babel geweest.
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De andere kant

van de wereld

Er was vroeger een zendingsbusje in onze Zondagsschool en daar-
in wierpen we onze centen, om een zendeling uit te sturen naar de
heidenen.

De heidenen, vertelde men ons, waren mensen, die aan de andere
kant van de wereld woonden en afgoden aanbaden.

Er waren Chinese heidenen, Japanse en Indische.
Deze Indische heidenen woonden in een land, dat Indie heette,

aan de andere kant van de wereld.
Die Indiers behoren tot de familie der Arias, dezelfde familie,

waartoe Cyrus behoorde.
Tweeduizend jaar vOOr Cyrus' tijd was een familie weggetrokken

van de andere Arische families in Perziè, en die kwam ten slotte in
het land aan, dat we nu Indi.6 noemen. Na verloop van tijd ontston-
den er in IndiE vier hoofdklassen in de maatschappij: een hoge, een
lage en twee er tussen in. Deze klassen werden ka.sten genoemd,
en niemand uit de ene kaste Wilde iets te maken hebben met iemand
uit een andere. Een jongen of een meisje uit de ene kaste speelde
nooit met een jongen of een meisje 'uit een andere. Een man uit de
ene kaste zou nooit trouwen met een vrouw uit een andere. Niemand
uit de ene zou ooit eten met iemand uit een andere, al kwam hij
haast om van honger. De mensen uit de verschillende kasten waren
zelf bang, elkaar bij het tegenkomen op straat aan te raken. Het
scheen wel of ze bang waren daardoor een vreselijke ziekte op te
doen.

De hoogste kaste van alle was die van de krijgslieden of baronnen
en de regeerders. De regeerders waren de krijgslieden en de krijgs-
lieden waren de regeerders, want ze moesten vechten om de wetten
te doen gehoorzamen.
De wereldgeschiedenis in een notedop 7
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Tot de volgende kaste behoorden de priesters; zij waren niet, wat
onze priesters nu zijn, maar oefenden een beroep uit, dus dokters,
rechtsgeleerden, ingenieurs, enz.

Daarop volgden de landbouwers en de handelaars.
Ten slotte behoorden tot de vierde klasse alle gewone werklieden.

Dat waren de mensen, die niets geleerd hadden en niets anders kon-
den doen dan graven, houthakken of waterdragen.

0 n d e r de vier kasten waren nog andere mensen, maar die ston-
den zó laag, dat ze buiten de kasten stonden en paria's genoemd
werden.

De mensen in Indiè geloofden in een God, die ze Brahma noem-
de, en daarom noemen we hun godsdienst de Br a h m a a n s e.
De Brahmanen geloofden, dat de ziel van een gestorvene in het
lichaam van een ander mens of misschien in dat van een dier her-
boren werd. Als een mens zijn best gedaan had om goed te leven,
ging zijn ziel — naar zij meenden — na zijn dood over in het lichaam
van iemand uit een hogere kaste, alsof hij van de ene klasse tot een
hogere bevorderd werd. Indien hij evenwel een slecht leven geleid
had, ging zijn ziel, volgens hen, over naar het lichaam van iemand
van een lagere kaste, of zelfs naar dat van een dier.

Als iemand gestorven was werd zijn lichaam niet begraven, maar
verbrand. Was hij getrouwd, dan was zijn vrouw verplicht, zich
leveed in de vlammen te storten. Zij mocht niet blijven leven, als
haar man dood was. Maar als de vrouw stierf, was het een ander
geval. Dan nam de man eenvoudig een andere vrouw.

In de Brahmaanse tempels bevonden zich afschuwelijke afgoden,
die de mensen als goden vereerden.

Omstreeks het jaar 500 v. C. werd er in IndiE een pries geboren,
die de naam kreeg van Gaut am a. Gautama zag, dat er zoved
lij den en zorg in de wereld was, dat hij het niet rechtvaardig vond,
zelf, omdat hij nu toevallig een vorstenzoon was, gelukkig te mogen
zijn, terwijl anderen zo ellendig en ongelukkig waren. Daarom deed
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hij afstand van de levenswijze, waartoe hij geboren en opgevoed
was — een gemakkelijk, weelderig Leven, met alle mogelijke goede
dingen — en bracht zijn dagen geheel door in het pogen het bestaan
voor zijn yolk beter te maken.

Gautama leerde het yolk, dat het goed moest zijn en niet de slaaf
moest worden van aardse bezittingen; hij leerde het eerlijk te zijn
en armen en ongelukkigen voort te helpers. Na enige tijd begon
men hem Bo e d d h a te noemen, en hij was een zo heilig en rein
man, dat men tenslotte meende, dat hij zelf een god was en hem
als een god vereerde.

Deze mensen, die in Boeddha's leringen geloofden, werden Boed-
dhisten genoemd, en vele, vele Brahmanen lieten hun afzichtelijke
afgoden in de steek en werden Boeddhisten. Je begrijpt, er was
toen nog niets bekend van het Christelijk geloof, want het moest
nog vijfhonderd jaar duren, eer Christus geboren zou worden en
het Boeddhisme leek zo veel beter dan de Brahmaanse godsdienst,
dat het ons niet verbaast, dat de mensen in grote getale Boeddhist
werden.

De Boeddhisten meenden, dat hun geloof zo goed was, dat ze
wensten, dat iedereen Boeddhist zou worden. Daarom zonden ze
zendelingen uit over land en over zee naar het eiland Japan, net
zoals wij nu Christen-zendelingen uitsturen, en hun nieuwe geloof
werd wijd en zijd verbreid.

Misschien heb je nog nooit een Boeddhist ontmoet of iets van zo
iemand gehoord of gezien, en toch zijn er zelfs heden nog veel meer
Boeddhisten in de wereld dan Christenen.

Omtrent dezelfde tijd, dat Gautama het Boeddhisme in Indie
stichtte, leerde in China een zekere Confusius het Chinese yolk, wat
ze te doers en te laten hadden. Zijn onderwijs vulde verscheidene
boeken en werd de godsdienst der Chinezen.

Confusius leerde zijn yolk, dat het gehoorzamen moest aan zijn
ouders en leraars en dat het zijn voorouders moest eren. Dat klinkt
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enigszins als een van de Tien Geboden: „Eert uwe vader en uwe
xrioeder."

Confusius gaf hun ook een gulden repel, eenzelfde gulden repel,
als jullie nu ook onderwezen word: „Wat gij niet wilt, dat u ge-
schiedt, doe dat ook aan een ander niet."

In China zijn er nog evenveel mensen, die de leringen van Con-
fucius aanhangen, als er Christenen zijn in de ganse wereld. Dat
zijn dus twee soorten van geloof, die evenveel of meer aanhangers
tellen dan het Christendom.

China was hoop beschaafd, toen al, 500 v. C., en er werden in dat
land vele uitvindingen bekend en toegepast, lang voordat de rest
van de wereld er ooit van gehoord had. Toch werd ons eerst veel
later iets van de Chinese geschiedenis bekend.
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Een rijke, arme man

Bijna aitijd, als ik langs een troep straatjongens kom, die met de
bal spelen, boor ik de een of ander roepen: „Dat is niet eerlijk!"

Er schijnen altijd spelers te zijn, die menen, dat anderen oneerlijk
spelen; er is altijd twist tussen de partijen. Daarom hebben ze een
scheidsrechter nodig.

Toen Athene nog jong was, was het yolk in twee kampen ver-
deeld, de rijken en de armen, de aristocraten en het gewone yolk,
en ze waren altijd aan het twister. Elk kamp probeerde meer macht
te krijgen en de een zeide altijd van de ander, dat hij oneerlijk was.

Ook hier was een scheidsrechter nodig. Athene had koningen
gehad, maar de koningen trokken partij voor de rijken en zo kwam
het, dat de Atheners tenslotte hun koningen afzetten en er geen
meer wilder hebben.

Omstreeks 625 v. C. liepen de zaken z(5 verkeerd, dat een zekere
Draco gekozen werd om wetten te maken, die de Atheners moesten
gehoorzamen. Deze werden genoemd: De wetten van Draco.

Volgens Draco's bepalingen werd ieder, die de wetten schond,
zwaar gestraft. Als iemand iets stal, al was het maar iets kleins,
bijvoorbeeld een brood, dan kreeg hij geen boete of werd in de ge-
vangenis gezet, maar hij werd ter dood gebracht! Het deed er niet
toe hoe Licht het vergrijp was, het werd met de dood gestraft. Hele
strenge maatregelen noemen we nu nog wel draconische maatrege-
len.

Je zult gemakkelijk begrijpen, hoeveel moeilijkheden die wetten
van Draco veroorzaakten. Ze waren zó streng, dat later aan iemand
anders werd opgedragen nieuwe wetten te maken. Deze man heette
Solon en zijn wetten waren rechtvaardig en goed.

Toch was het yolk nog niet tevreden met Solon's wetten. De
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hoogste klassen vonden, dat de armen te veel bevoordeeld werden,
en de laagste vonden juist, dat de hoogste te goed bedeeld waren.
Maar beide klassen gehoorzaamden er gedurende een zekere tijd
aan, al beklaagden ze er zich allebei over.

Maar omtrent 560 v. C. stond er een man op, die zelf de teugels
in handen nam. Hij was niet verkozen of door het yolk uitverkoren.
Hij wierp zich op als bestuurder en was zo machtig, dat niemand
tegen hem op kon.

Het gebeurde van tijd tot tijd wel meer in Griekenland, dat iemand
zo iets deed, en dan werd hij een tiran genoemd. Pisistratus was
zo'n tiran. Tegenwoordig wordt alleen een regeerder, die wreed en
onrechtvaardig is, een tiran genoemd. Maar Pisistratus maakte aan
de moeilijkheden van beide partijen een eind, en hoewel hij volgens
de Griekse betekenis van het woord een tiran was, was hij evenmin
wreed als onrechtvaardig. Pisistratus regeerde inderdaad volgens de
wetten van Solon en hij bracht er veel toe bij, om Athene en het
Leven van het yolk te verbeteren. Order andere liet hij Homerus'
zangen opschrijven, zodat het yolk ze lezen kon, want v6Or die
tijd kende men ze alleen van horen zeggen.

Het ging dus geruime tijd goed tussen bet yolk en Pisistratus
en ook nog met diens zoon, maar tenslotte
werden de Atheners de regering van die
zoon moe, en verdreven ze in 510 v. C. de
ganse familie van Pisistratus uit Athene.

De volgende, die trachtte de twister
der beide partijen bij te leggen, was Clis-
thenes.

Je wader kan arm zijn, maar 't is ook
mogelijk, dat hij rijk is.

Als hij arm is, mag hij een stem uit-
brengen bij een verkiezing. Maar als hij
rijk is, heeft hij ook maar een stem en niet meer.
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Wanneer hij tegen de wet zondigt, wordt hij in de gevangenis
gezet, of hij arm is of rijk. Zó was het niet altijd, en zelfs nu nog
niet overal. Maar lang geleden was het veel erger.

Clisthenes gaf iedereen een stem, een aan rijken en armen, en hij
regeerde wijs en goed.

Clisthenes stelde iets in, dat schervengericht genoemd werd. Als
het yolk om de een of andere reden van iemand of Wilde zijn, was
al, wat het te doen had, diens naam te krassen op de een of andere
scherf, of op een gebroken pot of kruik, die hier of daar werden
opgeraapt, en die op een zekere dag in een mand of vat te werpen.
Als er op die manier genoeg stemmen waren op eenzelfde naam,
moest zo iemand de stad verlaten en tien jaar weg blijven. Dit werd
schervengericht genoemd (ostracisme), en van een man, die op
zulk een manier werd behandeld, werd gezegd, dat hij „geostra-
ceerd" en dus verbannen was, naar de Griekse naam van zulk een
gebroken stuk aardewerk, waarop die naam geschreven stond.
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Rome verjaagt zijn koningen

In 509 v. C. gebeurde er iets in Rome. Evenals in Athene was het
yolk daar in twee klassen verdeeld: de welgestelde mensen, die pa-
triciers genoemd werden, en het arme yolk, de plebejers. De patri-
ciers mochten een stem uitbrengen, de plebejers niet.

Doch tenslotte kregen ook de plebejers stemrecht. In 509 v. C.
had Rome echter een koning Tarquinius, die het niet goed vond, dat
de plebejers stemmen mochten, en hij ontnam hun dat recht. Hierbij
wilden de plebejers zich echter niet neerleggen, ze stroomden te
zamen en joegen Tarquinius de stad uit, evenals de Atheners het
hun koning gedaan hadden. Dit gebeurde in 509 v. C. en Tarquinius
is de laatste koning, die Rome gehad heeft.

Nadat koning Tarquinius verjaagd was, riepen de Romeinen de
republiek uit, maar ze waren bang, dat, als ze maar een man hadden,
die president was, deze zichzelf weer tot koning zou verklaren, en
daarvan hadden ze genoeg.

Daarom kozen ze elk jaar twee mannen tot bestuurders en noem-
den die Consuls. Iedere Consul had een lijfwacht van twaalf man
— precies een dozijn. Deze mannen werden „lictoren" genoemd en
ieder van hen droeg een bijl, die met een aantal stokken tot een
bundel was gemaakt. Die bundels stokken met een bijl, die er in
het midden uitstak, werden „fasces" genoemd en betekenden, dat
de consuls de macht hadden tot straffen, door stokslagen te doers
toedienen of iemand met de bijl te laten onthoofden.

Een van de eerste consuls heette Brutus de Oudste, en hij had twee
zonen. Koning Tarquinius, die uit de stad verjaagd was, smeedde
een samenzwering, om in Rome te kunnen terugkeren en weer koning
te worden. Het gelukte hem enige Romeinen over te halen, hem te
helpers. En onder deze aanhangers waren — 't is vreemd genoeg —
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de beide zoons van Brutus, de nieuwe consul
van Rome.

Brutus ontdekte deze samenzwering, en ook
dat zijn eigen kinderen Tarquinius hadden ge-
holpen. Hij moest ze dus aan het gerecht over-
leveren en ze werden schuldig verklaard. On-
danks het feit, dat het zijn eigen zoons gold,
liet hij hen beiden door de lictoren ter dood
brengen, evenals de andere verraders van
Rome.

Tarquinius slaagde er niet in op deze manier
het bestuur over Rome terug te krijgen en hij
probeerde het daarom een jaar later opnieuw.
Dit jaar kreeg hij een leger bij elkaar onder
zijn Buren, de Etruskiers, en met dit leger viel
hij Rome aan.

Nu was er een houten brug over de rivier
de Tiber, die de Etruskièrs van Rome scheidde.
Een der Romeinen, een zekere Horatius Cocles
gaf bevel om deze brug of te breken en slaagde
erin, om zo de vijand tegen te houden. Zo

mislukte ook deze tweede poging van Tarquinius.
Een jaar of wat na Horatius Cocles leefde er een andere Romero,

Cincinnatus. Deze was een heel eenvoudige Boer, die op een klein
boerderijtje aan de Tiber woonde, maar hij was heel wijs en goed
en het yolk van Rome achtte en vertrouwde hem.

Op zekere dag, toen een vijand op het punt stond de stad aan
te vallen — want in die dagen schenen er altijd en overal vijanden
gereed te staan, om onder een of ander voorwendsel Rome aan te
vallen — moest het yolk een leider en legeraanvoerder hebben. Ze
dachten toen aan Cincinnatus en gingen hem vragen, of hij dictator
Wilde zijn.
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Nu noemde men „dictator" iemand, die in geval van plotseling
gevaar geroepen werd om het leger aan te voeren en ook over het
gehele yolk te heersen, voor zo Lang het gevaar duurde. Cincinnatus
liet zijn ploeg in de steek, ging met het yolk naar de stad, verza-
melde een leger, trok uit en versloeg de vijand, keerde terug naar
Rome en... dit alles gebeurde binnen vier en twintig uur!

Men was Coen zó tevreden over de vlugge en besliste manier, waar-
op Cincinnatus Rome had gered, dat men Wilde, dat hij ook in vredes-
tijd hun aanvoerder zou blijven.

Maar Cincinnatus begeerde dat niet. Toen hij zich van zijn op-
dracht had gekweten, wenste hij terug te keren naar zijn vrouw, zijn
eenvoudige huffs en zijn boerderij. Ondanks deze prachtige kans,
zoals velen het genoemd zouden hebben, ging hij terug naar zijn
ploeg en verkoos een eenvoudige Boer te blijven, in plaats van
koning te warden.
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Griekenland—Perzie

Er zou eens een grote wedstrijd tussen Griekenland en Perzie ge-
houden worden, maar het was geen spel, het was een gevecht op
leven en dood, een gevecht tussen het kleine Griekenland en het
grote machtige Perziè.

Cyrus, de grote Perzische koning, had ook al Babylonia en andere
landen veroverd en hij had steeds meer veroveringen gemaakt, tot-
dat Perzié bijna de hale wereld overheerste, behalve Griekenland
en Italia.

Omstreeks 500 v. C. was de nieuwe heerser over dit uitgestrekte
Perzische Rijk een zekere Darius. Darius bekeek de kaart en zag, dat
hij een groot deel er van bezat en in zijn macht had. Hoe jammer
— dacht hij — dat er zo'n klein landje als Griekenland is, dat mij
niet toebehoort!

En daarom zei Darius tegen zich zelf: „Ik moet dat stukje, dat
Griekenland heat, hebben, om mijn rijk tot een geheel te maken."
Bovendien had Griekenland het hem wat lastig gemaakt. Het had
een deel van zijn onderdanen bijgestaan om tegen hem op te staan.
Darius zei: „Ik moet die Grieken straffen voor wat ze gedaan heb-
ben en daarom hun land bij het mijne voegen."

Hij riep zijn schoonzoon bij zich en beval daze, naar Griekenland
over te steken en het te veroveren.

Zijn schoonzoon deed wat hem gezegd ward, en vertrok met een
vloot en een lager, om de straf te voltrekken. Maar v6Ordat zijn
vloot Griekenland bereikte, verging ze door een storm en moest hij
terugkeren, zonder iets te hebben tot stand gebracht.

Darius was er heel boos om, woedend op zijn schoonzoon en woe-
dend op de goden, die volgens zijn mening de schepen hadden doen
vergaan, en hij besloot, zelf te gaan, zelf de straf ten uitvoer te bren-
gen en Griekenland in te lijven.
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Maar eerst zond hij boden naar al de Griekse steden, met het be-
vel, hem wat aarde en water te zenden, ten teken, dat ze hem bun
land wilden afstaan om, zonder strijd, zijn onderdanen te worden.

Vele Griekse steden waren zo verschrikt door die bedreiging van
Darius, die zo machtig was, dat ze onmiddetlijk toegaven en aarde
en water zonden, zoals hun gezegd werd.

Maar het kleine Athene en het kleine Sparta weigerden beide,
gloeiend van verontwaardiging, dit te doen, hoewel ze maar twee
kleine steden waren tegenover Darius' uitgestrekte rijk.

Athene pakte Darius' bode en gooide hem in een put, zeggende:
„Daar is aarde en water, neem ze maar!" en Sparta deed hetzelfde.
Daarop besloten deze twee hun troepen te verenigen; zij deden een
beroep op al hun Buren, om zich met hen op te maken tot deze
strijd om hun geboorteland tegen Darius en Perzie.

Darius maakte zich dus gereed om eerst
Athene en daarna Sparta te veroveren.

Om Athene te bereiken moest zijn leger in
schepen over de zee gevoerd worden. Natuur-
lijk waren er in die dagen Been stoomboten;
die werden pas een paar duizend jaar later uit-
gevonden. De enige manier om te zorgen, dat
een schip vooruit kwam, was door middel van
zeilen of met riemen. Om een groot schip door
middel van roeien vooruit te krijgen, had men

een massa roeiers nodig, drie rijen, de ene boven de andere, aan
elke kant van het schip.

Zo'n schip werd een „trireme" genoemd, wat betekent drie rijen
riemen. Er waren een zeshonderd van deze schepen nodig om Da-
rius' leger naar Griekenland over te brengen. Elk van deze zeshon-
derd schepen was, behalve met de roeiers, bemand met een twee-
honderd soldaten op elk schip. Ja, dat is een vermenigvuldigsom 

-120.000 soldaten — goed uitgerekend.
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De Perzen voeren dus over de zee, en ditmaal was er geen storm
en bereikten ze veilig de Griekse kust. Ze landden op een plek, die
de vlakte van Marathon genoemd werd en maar een zes-en-twintig
mijlen van Athene of lag. Zo-met-een zul je begrijpen, waarom ik
je dat aantal mijlen verteld heb... zes-en-twintig.

Toen de Atheners hoorden, dat de Perzen in aantocht waren, moes-
ten ze haastig de hulp inroepen van Sparta, zoals de afspraak was.

Nu bestond er natuurlijk geen telegraaf, telefoon of spoorweg in
die dagen. Er was geen enkele manier om een boodschap naar Sparta
te zenden, dan door ze persoonlijk te laten brengen.

Men zond dus een beroemde hardloper, Pheidippides geheten,
om de boodschap over te brengen. Pheidippides ging op weg en
rende van Athene naar Sparta aan een stuk door, ongeveer honderd-
en-vij ftig mijlen. Hij rende dag en nacht door, nauwelijks even stil-
staand om te rusten of te eten, en de tweede dag kwam hij in
Sparta aan.

Maar de Spartanen lieten weten, dat ze op dat ogenblik niet op
weg konden gaan; het was geen voile maan en zij beschouwden bet
als een slecht teken om te vertrekken, als de maan niet vol was. De
Spartanen lieten zeggen, dat ze wat later zouden komen, zodra de
maan vol was.

Maar de Atheners konden niet wachten op de maan. Ze moisten,
dat de Perzen al vOOr die tijd in Athene zouden aankomen en zo
ver wilden ze hen niet laten komen.

Daarom verlieten alle strijdbare mannen Athene en trokken op
om de Perzen te ontmoeten op de vlakte van Marathon — op een
afstand van zes-en-twintig mijl.

De Atheners werden aangevoerd door een zekere Miltiades en
telden maar tienduizend soldaten. Daarbij kwamen er nog duizend
van een klein stadje in de buurt, dat met Athene bevriend was en
het wenste bij te staan, dus alles bij elkaar elfduizend man. Als je
het uitrekent zul je zien, dat er ruim tienmaal zoveel Perzen als Grie-
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ken waren — tien Perzische soldaten tegenover een Grieks soldaat.
Maar de Grieken waren geoefende athleten, zoals we al weten,

en hun hele manier van seven maakte hen lichamelijk sterk. De Per-
zen waren niet tegen hen opgewassen. En zo kwam het, dat ondanks
het kleine aantal Griekse soldaten en het grote aantal der Perzen,
deze verslagen werden en geweldig ook. Natuurlijk waren de Grie-
ken betere soldaten dan de Perzen, doordat ze zich voortdurend

„De eerste Marathon-race".

oefenden, maar voor alles kwam het, omdat ze vochten om hun eigen
huis en familie to verdedigen.

De Perzische soldaten vochten niet voor hun eigen huis en familie,
want die waren ver weg over de zee, en het maakte voor hen maar
weinig uit, wie er won, want zij waren enkel huurlingen of slaven;
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zij vochten voor een koning, omdat het hun bevolen werd.
Natuurlijk waren de Grieken bijna dol van blijdschap over hun

overwinning.
Pheidippides, de beroemde hardloper, die ook te Marathon was,

holde in een vaart weg, om de blijde tijding naar Athene te brengen,
26 mijlen ver. Hij rende het hele eind door, zonder een ogenblik
adem te scheppen. Maar hij had geen tijd gehad om uit te rusten van
zijn lange ren naar Sparta en hij legde deze afstand zó snel af, dat
hij nauwelijks Athene bereikt en op de markt al hijgend het nieuws
aan de Atheners had meegedeeld, of hij zonk dood neer!

Ter ere van deze beroemde ren hebben ze tegenwoordig bij de
Nieuwe Olympische Spelen een zogenaamde Marathon-race, waarbij
de athleten zo'n zelfde afstand moeten afleggen.

De slag bij Marathon had plaats in 490 v. C. en is een van de
beroemdste veldslagen uit de geschiedenis; want het grote Perzische
leger werd verslagen door een kleine stad en haar buurvrouw, en de
Perzen moesten onteerd terugtrekken.

Een handjevol mensen hadden een machtig koning verslagen met
een groot leger van enkel gehuurde soldaten of slaven.

Maar dit was niet het laatste, wat de Grieken van de Perzen zou-
den zien.
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Een razende vechtmanie

Darius was bozer dan ooit en nog vaster besloten die hardnekkige
Grieken af te straffen, die hem en zijn enorme macht durfden trotse-
ren, en hij begon zich gereed te waken, het nogmaals te beproeven.
Maar ditmaal nam hij het besluit, zulk een Leger en vloot te verzame-
len, dat er geen kans ter wereld kon bestaan, dat ze verslagen zouden
worden en hij zwoer een plechtige eed om de Grieken te vernie-
tigen. Daartoe verzamelde hij jaren aaneen troepen en Belden, maar
er kwam iets tussen, en ondanks zijn eed kon hij zijn plan niet ten
uitvoer brengen. Wat? Ja, dat raad je goed. Hij stierf.

Maar Darius had een noon, die Xerxes heette.
Xerxes was even vast besloten als zijn vader voor hem, dat de

Grieken verslagen moesten worden, en dus zette hij de toebereid-
selen voort.

Maar de Grieken waren even vast besloten, zich niet te laten ver-
slaan en daarom gingen zij ook voort met hun toebereidselen, want
ze moisten, dat de Perzen vroeger of later zouden terugkomen om
hun geluk nog eens te beproeven.

In die tijd leefden er twee voorname mannen in Athene, die al-
lebei leider wilden zijn. De een heette Themistocles — dat spreek
je uit: Themis'-tokles —, en de andere Aristides — Aristi'-des.

Themistocles drong er bij de Atheners op aan, zich voor te be-
reiden op de aanstaande oorlog met Perzie. Vooral drong hij er
op aan, dat de Atheners een vloot zouden bouwen, want ze hadden
geen boten en de Perzen hadden er zo veel.

Aristides hechtte daarentegen niet aan Themistocles' plan om
schepen te bouwen. Hij vond het een dwaze uitgaaf en keurde
die af.

Aristides was altijd zo wijs en rechtvaardig geweest, dat het yolk
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hem noemde: „Aristides de Rechtvaardige". Maar er waren mensen,
die zich van hem wilden ontdoen, omdat ze meenden, dat hij de
zaken verkeerd, en Themistocles ze goed inzag. Daarom wachtten
ze de tijd af, waarop men stemmen kon, om iemand te verbannen.
Weet je nog wie hiermee begon? Dat was Clisthenes, omstreeks
500 v. C.

Toen de stemmen geteld werden, waren er zoveel op naam van
Aristides, dat hij verbannen werd.

Hoewel het niet eerlijk scheen, dat Aristides verbannen werd, was
het, zoals later bleek, toch gelukkig, dat Themistocles ditmaal zijn
zin kreeg, en het was ook maar gelukkig, dat de Atheners hun oor-
logstoebereidselen voortzetten.

Zij bouwden een vloot van triremen. Daarop haalden ze al de
Griekse steden over, er in toe te stemmen, zich in geval van oorlog
met elkaar te verbinden. Sparta kreeg de leiding over het ganse leger,
omdat het zo beroemd was om zijn soldaten.

En toen juist tien jaar na de slag bij Marathon, in 480 v. C., stond
het grote Perzische leger weer gereed om Griekenland aan te vallen.
Het was uit alle delen van het uitgestrekte Perzische Rijk bijeen-
gebracht en veel groter dan het eerste leger met zijn 120.000 man,
hoewel dat voor die dagen toch al een groot leger was.

Men vermoedt, dat ditmaal het leger uit meer dan twee millioen
soldaten bestond — twee millioen! denk eens aan! De moeilijkheid
was, hoe ze zoveel soldaten naar Griekenland moesten overbrengen.
Zo'n menigte kon onmogelijk in schepen vervoerd worden, want
de allergrootste triremen konden er toch maar een paar honderd op-
nemen. Daarom besloot Xerxes, zijn leger naar Griekenland te laten
marcheren; dat was een Lange weg, maar de enige manier. En zo
vertrokken zij.

Nu is er een strook water, die men een straat noemt, zo iets als
een brede rivier, dwars over de weg, die het Perzische leger nemen
moest. Die straat heette de Hellespont. Natuurlijk is die er nog,
De wereldgeschiedenis in een notedop 8
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maar als je op de kaart kijkt, zul je zien, dat ze nu „de Dardanelles"
heet. Er was echter geen brug over de Hellespont, want het water
was er bijna een mijl breed, en in die dagen hadden ze geen bruggen,
die zo lang waren. Daarom liet Xerxes een rij boten aan elkaar vast-
maken, een snort brug van schepen die van de ene oever tot de an-
dere reikte, zodat zijn leger er over kon marcheren.

Nauwelijks was er op deze wijze een brug gemaakt, of er stak
een storm op, die ze vernielde. Xerxes, in woede tegen de golven
ontstoken, beval dat men het water van de Hellespont zou geselen,
alsof het een slaaf was, die afgestraft moest worden. Daarop bouwde
hij nogmaals een brug, die zich ditmaal goed gedroeg, zodat de sol-
daten er veilig over konden trekken.

ZS groot was Xerxes' leger, dat men beweert, dat het zeven dagen
en zeven nachten nodig had, om in twee ononderbroken rijen over
de brug to marcheren naar de tegenoverliggende oever. Xerxes'
vloot volgde het leger zo dicht mogelijk langs de kust, en tenslotte
bereikte men het uiterste noordpunt van Griekenland. Zo trok men
naar het Zuiden, Griekenland binnen, alles onder de voet lopend,
wat men tegen kwam, en het scheen wel, alsof niets op aarde zulke
geweldige troepenmassa's kon tegenhouden.
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Een tegen duizend

Er is een kleine, smalle doorgang, met bergen aan de ene, en
water aan de andere kant, waar de Perzen doorheen moesten trek-
ken, om Athene te bereiken. Deze pas heet Thermopylae en je zoudt
kunnen raden wat Thermopylae betekent, als je opmerkt, dat het
eerste gedeelte van het woord doet denken aan een „Thermos" fles,
wat betekent „warmte"-fles. Inderdaad betekent Thermopylae „Hete
Poort", en deze naam werd er aan gegeven, omdat die natuurlijke
toegang tot Griekenland in de buurt van hete bronnen lag.

De Grieken meenden, dat bet het beste was, de Perzen bij deze
soort van poort tegen te houden, en ze dus tegemoet te gaan — vOcir-
dat ze Athene bereikt hadden. Op zo'n plaats kon een handjevol
Grieken gemakkelijk tegen een veel groter aantal vijanden vechten.

De Spartaanse koning, Leonidas geheten, — wat in het Grieks
betekent: „als een leeuw" — werd uitverkoren om naar Thermo-
pylae te gaan, en hij kreeg zeven duizend soldaten mee... zeven dui-
zend, om de weg te versperren aan twee millioen Perzen! Slechts
driehonderd Spartanen waren daarbij, en een Spartaan had geleerd
zich nooit over te geven, zich nooit gewonnen te geven. Een Spar-
taanse moeder placht tegen haar zoon te zeggen:

„Kom terug m e t je schild of er b o v en o p!"
Toen Xerxes zijn weg versperd zag door zo'n belachelijk klein

troepje soldaten, zond hij hun zijn boden toe om hun te bevelen,
zich over te geven.

En wat denk je, dat Leonidas antwoordde?
Hij gaf een antwoord, zoals wij zouden verwachten, dat een Spar-

taan zou geven, kort en zakelijk, of wel: „lakoniek". Hij zei alleen
maar:

„Kom en neem ons gevangen!"
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Daar Xerxes nu niet anders doen kon dan vechten, beval hij zijn
leger, voorwaarts te trekken.

Twee dagen Lang bevochten de Perzen de Grieken, maar nog hield
Leonidas de pas bezet en was het de Perzen niet mogelijk er door
te komen.

Toen vertelde een Grieks verrader, een lafaard, die dacht, daar-
mee zijn eigen levers te redden en een grote som gelds te verdienen
aan Xerxes, dat er een geheim pad over de Bergen bestond, waar-
langs de koning en zijn soldaten konden sluipen en zo om Leonidas
en zijn mannen, die de pas bezet hielden, heen trekken.

De volgende morgen bemerkte Leonidas, dat de Perzen het pad
hadden gevonden en reeds op weg waren om hem van achteren in
te sluiten.

Er was evenwel nog een kans, dat zijn mannen konden ontsnap-
pen, en Leonidas gaf aan ieder, die het wenste, verlof om heen te
gaan. Wie achterbleven, moisten, dat de strijd hopeloos was en dat
ze stellig de dood zouden vinden. Maar toch bleven duizend man-
nen, waaronder de drie honderd Spartanen, hun leider getrouw;
want, zeiden ze:

„We hebben order gekregen om de pas te behouden en een Spar-
taan houdt zich aan de gegeven bevelen, en geeft zich niet over, wat
er ook gebeurt!"

Daar vochten dus Leonidas en zijn duizend mannen tot het bittere
einde toe, todat ze allen op een na gedood waren.

De doortocht naar de stad Athene was nu vrij, en de toestand zag
er donker uit voor de Grieken, want niets kan nu de opmars der
Perzen, regelrecht naar Athene, over de lijken van Leonidas en zijn
troepen heen, verhinderen.

De Atheners, die graag wilden weten, wat hun te wachten stond,
gingen haastig naar het Orakel van Delphi en vroegen, wat ze doen
moesten.

Het Orakel antwoordde, dat de stad Athene ondergaan zou, daar



EEN TEGEN DUIZEND	 117

er geen hoop was, het te behouden, maar dat de Atheners zelf gered
zouden worden door houten muren.

Dit antwoord was, zoals gewoonlijk alles wat het Orakel zei, een
raadsel, waarvan de bedoeling moeilijk te gissen viel. Themistocles
verklaarde evenwel bet antwoord te begrijpen. je zult je herinneren,
dat hij het was, die er zo voor geijverd had, een oorlogsvloot te bou-
wen. Themistocles zei, dat het Orakel deze schepen bedoelde, toen
het sprak van houten muren.

Daarom verlieten de Atheners, gehoor gevend aan de veronder-
stelde bedoeling van het Orakel, op bevel van Themistocles hun stad
en gingen aan boord van hun schepen, die niet ver of lagen in een
baai, die naar de stad Salamis heette.

Het Perzische leger bereikte Athene en vond de stad verlaten.
Daarom verbrandden en vernielden de Perzen Naar, zoals het Orakel
voorspeld had. Daarop marcheerden ze naar de, baai van Salamis,
waar de Atheners zich aan boord van hun schepen bevonden. Op
een heuvel, vanwaar hij uitzicht had over de ganse baai, liet Xerxes
een troop voor zich oprichten, zodat hij daar kon zitten en kon aan-
zien, hoe zijn eigen grote vloot de veel kleinere der Grieken, met
alle Atheners aan boord, zou verwoesten.

De Griekse vloot werd natuurlijk aangevoerd door Themistocles.
Zijn schepen lagen in de nauwe baai of straat, zo ongeveer op de-
zelfde manier als de soldaten van Leonidas in de nauwe vallei van
Thermopylae.

Toen Themistocles zag, dat de baai van Salamis wat geleek op
de pas van Thermopylae, kreeg hij een idee. Hij deed, alsof hij
een verrader was, zoals die van Thermopylae, en zond een boodschap
aan Xerxes, dat, als de Perzische vloot zich verdeelde: de ene helft
aan de ene kant van de baai ging liggen, en de andere helft aan
de andere kant de baai afsloot, de Grieken ingesloten zouden wor-
den en in de val zouden zitten.

Xerxes vond dit een goed idee en hij beval, dat zijn schepen die
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raad zouden opvolgen. Maar toen hij met een glimlach om de lippen
op zijn troop zat te kijken, beleefde Xerxes de grootste verrassing
van zijn Leven. De uitslag was juist het tegenovergestelde van wat
hij verwachtte. Doordat de Perzische vloot in tweeEn gedeeld was,
konden de Grieken, die er midden tussen lagen, de beide helften
tegelijk bevechten, en de ruimte was zo nauw, dat de Perzische sche-
pen elkaar in de weg lagen en tegen elkander op botsten, waardoor
ze zelf hun schepen tot zinken brachten.

Op die manier werd de Perzische vloot geheel verslagen en de
trotse, snoevende Xerxes moest met 0, wat er van zijn Leger en vloot
was overgebleven, haastig de terugtocht naar Perzie aanvaarden
Tangs de weg, die hij gekomen was.

En dit was de laatste maal dat de Perzen probeerden, het kleine
Griekenland te veroveren.

Als Themistocles niet zijn zi p gekregen had en zulk een sterke
vloot gebouwd, wat zou er dap met de Atheners en Griekenland ge-
beurd zijn?
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6 Het Gouden Tijdperk

Toen we pas aan het praten waren over het Stenen en het Bronzen
Tijdperk, zei ik, dat we later ook zouden horen van een Gouden
Tij dperk.

Welnu, we zijn nu aan het Gouden Tijdperk toe. Dat betekent
niet, dat de mensen uit die-'tijd dingen gebruikten, die van goud
waren, en evenmin, dat ze veel goudgeld hadden.

Het betekent... wel, laten we eens kijken, wat voor snort van tijd
het was en dan kun je zelf wel zeggen, wat er mee bedoeld wordt.

Na de oorlogen met Perzie schijnen de Atheners zó verrukt ge-
weest te zijn over hun overwinning, dat ze wonderbaarlijke dingen
gingen doen, en de eerste vijftig jaren, nadat de Perzen uit Grieken-
land waren verdreven — dat is dus van 480 tot 430 v. C. — waren
de schoonste jaren in de Griekse geschiedenis, misschien wel de
wonderlijkste jaren in de hele wereldgeschiedenis.

Athene was door Xerxes platgebrand. Toen dit pas gebeurd was,
leek het een vreselijke ramp. Maar dat was het toch niet. De mensen
zetten zich aan het werk en bouwden een veel fijner, veel mooier
stad dan de nude.

In deze tijd was de voornaamste persoon in Athene zekere Peri-
cles. Hij was geen koning en geen heerser, maar hij was een zo goed
en verstandig spreker, zulk een gezien leider, dat hij de Atheners
precies kon laten doen wat hem het beste voorkwam. Hij was net
als de populaire aanvoerder van een voetbal-elftal, die zelf een heel
goed speler is en goede spelers kan maken van alle leden van zijn elf-
tal. Athene was Pericles' elftal (om het zo maar eens uit te drukken)
en hij oefende het zó goed, dat elk ervan in staat geweest zou zijn
om ieder ambt, hoe belangrijk het ook was, te vervullen. Sommigen
werden grote kunstenaars, anderen grote schrijvers; weer anderen
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grote wijsgeren. Weet je wat dat zijn, wijsgeren? Dat zijn heel wijze
mensen, die veel weten en van wetenschap houden.

De kunstenaars bouwden veel prachtige gebouwen, theaters en
tempels. Ze vervaardigden schitterende standbeelden van Griekse
goden en godinnen en plaatsten die op de gebouwen en hier en daar
in de stad.

De wijsgeren onderwezen het yolk, hoe ze wijs en goed moesten
worden.

De schrijvers maakten mooie gedichten en toneelstukken. Die
toneelstukken waren niet, zoals wij ze nu hebben, maar ze behandel-
den alleen de daden van goden, godinnen en helden.

De schouwburgen waren evenmin zoals de onze nu. Ze lagers
altijd in de open lucht, gewoonlijk tegen een heuvel-helling aan,
waar een grote toeschouwers-ruimte kon gebouwd worden tegen-
over het toneel. Ze hadden zo goed als Been coulissen en in plaats
van een orkest van musici was er een koor van zangers, dat de spelers
begeleidde. De spelers droegen mas-
kers, om hun gevoelens aan te geven,
een „komisch" masker, met een grinni-
kend gezicht, als ze grappig wilden zijn,
en een „tragisch" masker met een treu-
rig gezicht, als ze er bedroefd wilden
uitzien.

Athene was genoemd naar de godin Athene, die verondersteld
werd over de stad te waken en haar te beschermen. Daarom meenden
de Atheners, dat ze haar eigen tempel zoo willen hebben en bouw-
den er een voor haar op de top van een heuvel, die Acropolis heette.
Deze tempel noemden ze het Parthenon, dat „tempel van de maagd"
betekent, een van de namen, waaronder de godin bekend was.

Het Parthenon wordt tot de mooiste bouwwerken van de wereld
gerekend, hoewel het, zoals je op het plaatje kunt zien, nu een
ruine is. In het midden van de tempel stond een kolossaal stand-
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beeld van Athene, van goud en ivoor vervaardigd door een beeld-
houwer, Phidias geheten. Naar men zegt, was het het mooiste stand-
beeld van de wereld, maar er is niets van overgebleven, en niemand
weet, wat er mee gebeurd is.

Het standbeeld van Athene en andere beeldhouwwerken van het
Parthenon maakten Phidias zo beroemd, dat hem gevraagd werd
een standbeeld van Zeus te vervaardigen, am in Olympia geplaatst
te worden, waar de Olympische spelen gehouden werden. Het stand-
beeld van Zeus was nog mooier dan dat, wat hij van Athene gemaakt
had, en zó prachtig, dat het een van de Zeven Wereld-Wonderen

Het Parthenon.

werd genoemd. Je herinnert je nog wel, dat de Pyramiden van.
Egypte en de Hangende Tuinen van Babylon ook tot de Zeven Won-
deren behoarden?

Phidias is waarschijnlijk de grootste beeldhouwer, die ooit geleefd
heeft.

De Grieken gebruikten verschillende soorten van zuilen voor hun
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gebouwen, en zulke zuilen worden nu nog gebruikt voor vele open-
bare en voor sommige particuliere gebouwen.

Een van Pericles' vrienden was. Herodotus. Hij schreef in het
Grieks de eerste geschiedenis van de wereld. Om deze reden wordt
Herodotus de Vader der Geschiedenis genoemd, en als je ooit later
Grieks leert, zal je lezen, wat hij in zijn eigen taal heeft geschreven.
Natuurlijk was er toen nog maar weinig geschiedenis om te be-
schrijven. Wat daarna gebeurde, was nog n i e t g e b e u r d, en
voor zijn tijd was er weinig bekend van wat er was voorgevallen.
Herodotus' geschiedenis was voornamelijk de geschiedenis van de
oorlogen met Perzie, waarvan ik je juist heb verteld. Toen hij die
beschreven had, moest hij ophouden: er viel niets meer te beschrijven.

In die dagen braken er telkens bij tussenpozen vreselijke besmet-
telijke ziekten uit, die plagen genoemd werden; dan werden de men-
sen ziek en stierven bij duizenden, want de dokters moisten heel wei-
nig van zo'n ziekte af, en ook niet, hoe die genezen moest worden.
Zulk een plaag kwam over Athene, en de Atheners stierven bij
honderden. Pericles zelf verzorgde de zieken en deed alles voor
hen, wat in zijn macht was, maar tenslotte kreeg hij zelf de ziekte
ook en stierf. Hiermee eindigde het Gouden Tijdperk, dat ter ere
van zijn grootste man de „Eeuw van Pericles" wordt genoemd.



HOOFDSTUK 27 
Waarin Grieken tegenover

Grieken komen te staan

Het Gouden Tijdperk, toen Athene zo bloeide, duurde maar vijf-
tig jaar.

Waarom denk je kwam er toen een einde aan?
Dat kwam voornamelijk door een gevecht.
Maar ditmaal was het geen gevecht tussen Grieken en iemand

buiten het land, als in de Perzische oorlogen. De strijd was tussen
twee steden, die vroeger op min of meer vriendschappelijke voet

. gestaan hadden (meestal was het „min"), tussen Sparta en Athene.
En het gevecht ontstond doordat een van de twee — Sparta — jaloers
was op de andere — Athene.

De Spartanen waren, zoals je weet, uitstekende soldaten, maar dat
waren de Atheners ook. Maar sinds de tijd, dat Themistocles met
zijn zelfgebouwde schepen de Perzen bij Salamis had verslagen, had
Athene een mooie vloot en Sparta niet. Bovendien was Athene de
mooiste en meest beschaafde stad ter wereld.

Sparta gaf niet veel om Athene's prachtige gebouwen en bescha-
ving en al die soort van dingen; daarin stelde het geen belang. Maar
bet was jaloers op Athene's vloot. Sparta lag in het binnenland, niet
aan of dicht bij de zeekust, zoals Athene; het kan dus geen vloot
bezitten. Maar Sparta was toch niet van plan toe te laten, dat Athene
het voorbij streefde, en daarom begon Sparta onder een of ander
voorwendsel met al zijn buren een oorlog tegen Athene, met al de
buren daarvan.

Sparta was gelegen in een deel van Griekenland, dat een moei-
lijke naam had, namelijk in de Peloponnesus. Deze oorlog tussen
Athene en Sparta werd daarom de Peloponnesische oorlog genoemd,
omdat het niet alleen Sparta, maar de hele Peloponnesus was, die
tegen Athene vocht.
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Wij vinden, dat een oorlog werkelijk al veel te lang duurt, als hij
vier of vijf jaar duurt, maar de Peloponnesische duurde zeven en
twintig jaar.

1k zal jullie niet van alle gevechten vertellen, die in die zeven-en-
twintig jaar plaats grepen, maar alleen dit, dat aan het eind van
deze lange en bloedige oorlog beide steden moe en uitgeput
waren, en Athene's glorie verdwenen. Hoewel nu Sparta de eerste
stad werd, was geen van de steden later meer van belang. De Pelo-
ponnesische oorlog was bëider ondergang. Zo gaat het met een
oorlog.

Gedurende de Peloponnesische oorlog was er in Athene iemand,
die Socrates heette en die, volgens de mening van velen, een van
de wijste en beste mensen was, die ooit leefden. Hij werd een wijs-
geer genoemd en doorkruiste de stad om de mensen te leren, wat
rechtvaardig was en hoe ze zich te gedragen hadden. Maar in plaats
van hun te z e g g e n, wat volgens hem het goede was, s t e 1 d e h ij
de mensen v ragen, om het hun zelf te doen inzien. Op
deze manier, hoofdzakelijk door hun vragen te doen, bracht hij de
mensen er toe zelf te vinden, wat ze weten wilden. Deze wijze van
onderricht geven, eenvoudig door te ondervragen, werd sinds die
tijd altijd „Socratisch onderwijs" genoemd.

Socrates had een stompe neus, was kcal en heel lelijk, en toch
stond hij hoog in aanzien bij de Atheners, wat heel vreemd mag
lijken, omdat de Atheners veel hielden van mooie gezichten, mooie
gestalten en mooie dingen, en Socrates was allesbehalve mooi. Het
moet zijn mooie karakter geweest zijn, dat hen zijn lelijkheid deed
vergeten, net zoals sommige jongens en meisjes hun onderwijzeres
bizonder mooi vinden, omdat zij zo goed en vriendelijk voor hen is;
daarom houden ze van haar, ook al is ze misschien helemaal niet
knap.

Socrates had een vrouw, Xantippe genaamd; ze had een slecht hu-
meur en was een dwarsdrijfster van de ergste snort. Ze vond, dat
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Socrates zijn tijd verspilde, dat hij een leegloper was, daar hij geen
werk deed, dat geld opleverde. Op zekere dag schold ze hem zó luid
uit, dat hij het huffs uitliep, waarop ze een emmer water over zijn
hoofd uitgooide. Socrates, die nooit iets terug zei, merkte alleen maar
bij zich zelf op:

„Na een donderbui kan men regen verwachten."
Socrates geloofde niet aan al de Griekse goden, Zeus, Venus en

al die andere, maar hij paste goed op dat niet uit te spreken, want
de Grieken duldden niet, dat iemand iets zou zeggen of doen tegen
hun goden. Iemand, die aan de jongeren leerde niet aan de goden
te geloven, zou ter dood gebracht zijn.

Tenslotte echter werd Socrates, zoals hij gevreesd had, ervan be-
schuldigd niet aan de Griekse goden te geloven en anderen te leren,
dat evenmin te doen. En daarvoor werd hij ter dood veroordeeld.
Maar hij werd niet opgehangen of op een andere manier ter dood
gebracht: hij kreeg bevel een beker dolle kervel uit te drinkers, wat
een dodelijk vergif is. Socrates' leerlingen of discipelen, zoals ze toen
genoemd werden, trachtten hem over te halen om te weigeren die
beker te ledigen, maar Socrates Wilde niet ongehoorzaam zijn, en zo
dronk hij, op bijna zeventigjarige leeftijd, de beker kervel leeg
en stierf, met al zijn discipelen om zich heen.

Hoewel dit gebeurde vierhonderd jaar v6Ordat Christus werd ge-
boren, en dus v6Ordat er een Christelijk geloof of Christenen beston-
den, geloofde Socrates twee dingen, en leerde die ook, die precies
zo door Christenen geloofd worden.

Een van die dingen was, dat ieder van ons van binnen een gewe-
ten heeft, dat ons leert, wat goed en wat kwaad is; we behoeven niet
in een boek te lezen of van een ander te horen, wat goed en wat ver-
keerd is.

Een van zijn andere leerstellingen was, dat er een levers is na de
dood, en dat onze ziel voortleeft, als wij sterven.

Geen wonder, dat hij dus geen angst had om te sterven!
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Wijze mensen en anderen

Ten Noorden van Griekenland woonde iemand, Philippus ge-
heten, die naar Sparta en Athene gekeken had en zin kreeg om mee
te vechten. Philippus was koning van een klein land, Macedonie,
maar hij meende, dat het wel prettig zou wezen ook heerser van
Griekenland te zijn, en het leek hem — toen Sparta en Athene het
„hadden afgelegd" na de Peloponnesische oorlog — een gunstig
ogenblik om daar binnen te komen en zich zelf tot heerser van dat
land te verklaren. Philippus was een groot krijgsman, maar hij had
Been zin in een oorlog met Griekenland, als het niet bepaald nodig
was. Hij Wilde op een vredelievende manier Baas worden en hoopte,
dat Griekenland dat goedschiks zou aanvaarden. Daarom bedacht
hij het volgende plan om dit gedaan te krijgen.

Hij moist even goed als jullie, hoe de Grieken de Perzen, die ze
meer dan honderd jaar te voren uit hun land hadden verdreven,
haatten. Hoewel de Perzische oorlogen zo lang geleden waren, had-
den de Grieken de dapperheid hunner voorvaderen en de verhalen
van hun overwinningen op de Perzen nooit vergeten.

Daarom zei Philippus tot de Grieken:
„Uw voorouders verjoegen de Perzen uit Griekenland, zeker, maar

de Perzen trokken naar hun eigen land en jullie gingen ze niet ach-
terna om ze te straffen, zoals je had moeten doen! Je hebt zelfs niet
eens geprobeerd, ze te pakken te nemen! Waarom gaan jullie nu niet
naar PerziE en overwint het nu, en laat de Perzen boeten voor war
ze je aandeden?"

En slues voegde hij er bij:
„Ik zal jullie wel helpen! II( zal jullie tegen hen aanvoeren!"
Niemand scheen Philippus' plan te doorzien, niemand op een na.

Dat was een Athener, een zekere Demosthenes.
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Demosthenes had, toen hij nog maar een jongen was, besloten een
groot spreker of redenaar te worden, net zoals jullie zoudt kunnen
zeggen, dat je dokter, vliegenier of rechter wilt worden, als je groot
bent.

Maar Demosthenes had juist dat ambt uitgekozen, waarvoor hij
van nature het minst geschikt was. In de eerste plaats had hij een
zo zachte, zwakke stem, dat men hem nauwelijks verstaan kon. Bo-
vendien st-st-stotterde hij h-h-heel erg, en kon hij geen enkel, zelfs
g-g-geen k-k-kort g-g-gedichtje op-z-zeggen, zonder te st-stamelen
en te st-st-stotteren, zodat de mensen hem uitlachten. Het leek dus
al te dwaas, dat zo iemand zich ten doel stelde, een groot redenaar
te worden.

Maar Demosthenes oefende zich met onuitputtelijk geduld. Hij
daalde of naar het zeestrand en stak kiezelsteentjes in zijn mond, om
het zich zelf moeilijker te maken duidelijk te spreken. Hij sprak dan
tegen de loeiende golven, zich wijs makende, dat hij tegen een woe-
dende menigte sprak, die probeerde zijn stem te overschreeuwen,
zodat hij zeer luid moest spreken.

Zo, voortdurend zijn doel voor ogen houdend, werd Demosthenes
de grootste redenaar, die ooit geleefd heeft. Hij sprak zo buitenge-
woon goed, dat . hij zijn gehoor kon laten lachen of schreien, al naar
hij wilde, en het kon overhalen haast alles te doen, wat hij wilde.

Nu was Demosthenes de man, die Philippus' plan met de verove-
ring van Perzié doorzag. Hij begreep, dat Philippus' werkelijke doel
was heerser van Griekenland te worden. Daarom stelde hij twaalf
redevoeringen op om tegen hem uit te spreken. Deze redevoeringen
werden bekend als Philippica's, daar ze tegen Philippus gericht
waren. Ze zijn zo beroemd geworden, dat wij zelfs nu nog een rede,
die iemand scherp aanpakt, een Philippica noemen.

De Grieken, die Demosthenes hoorden spreken, waren buiten
zichzelf van woede tegen Philippus, zolang ze naar de spreker luis-
terden. Maar zodra ze Demosthenes' woorden niet meer hoorden,
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bekoelden diezelfde Grieken en deden niets, om Philippus tegen te
houden, zodat tenslotte, ondanks al wat Demosthenes had gezegd,
Philippus zijn zin kreeg en heer werd over de Grieken.

Maar voordat hij kon wegtrekken om, zoals hij beloofd had, PerziE
te veroveren, werd hij door een van zijn eigen mannen gedood, zodat
hij zijn plan niet ten uitvoer kon brengen.

Philippus had echter een zoon, Alexander genaamd. Deze Alexan-
der was nog pas twintig jaar, maar toen zijn vader stierf, werd hij
koning van Macedonia en ook heerser over Griekenland.

Toen Alexander nog maar een kind was, zag hij een paar mannen
vruchteloos beproeven een Jong, heel wild paard te temmen, dat
schichtig was en steigerde, zodat niemand het kon berij den. Alexan-
der vroeg, of hij het eens bestijgen mocht. Zijn vader lachte hem uit,
omdat hij proberen Wilde te doen, wat die ouderen niet gedaan had-
den kunnen krijgen, maar tenslotte gaf hij zijn toestemming.

Nu had Alexander opgemerkt, wat de anderen, al waren ze veal
ouder, niet gezien hadden, n.l. dat het paard bang scheen te zijn voor
zijn eigen schaduw; jonge veulens zijn dikwijls bang voor alles, wat
zwart is en beweegt, net zoals sommige kinderen bang zijn in het
donkey.

Alexander wendde dus het paard zó, dat het tegen de zon inging,
zodat zijn schaduw achter hem vial, en het die niet zag. Daarop be-
steeg hij het dier en tot alley verbazing reed hij wag zonder enige
moeilijkheid te ondervinden.

Alexanders vader was verrukt over de knapheid van zijn zoon en
gaf hem het paard tot beloning. Alexander noemde het paard Buce-
phalus en ging er zó van houden, dat hij, toen het stierf, er een
monument voor oprichtte en verscheidene steden er naar noemde.

Nu was Alexander een merkwaardige jongen, maar hij had ook
een leermeester, Aristoteles genaamd, zo bizonder, dat sommige men-
sen denken, dat hij zijn grootheid aan zijn leermeester te danken had.

Aristoteles schreef boeken over allerlei onderwerpen: boeken over
De wereldgeschiedenis in een notedop 9
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de sterren — astronomie — boeken over dieren — zoillogie — en
boeken over andere heel moeilijke dingen.

Een paar duizend jaar waren de boeken, die Aristoteles schreef,
d e schoolboeken, waaruit jongens en meisjes leerden, en duizend
jaar lang waren die boeken de e n i g e schoolboeken. Tegenwoor-
dig is een schoolboek, dat een paar jaar geleden geschreven is, al uit
de mode en wordt dan niet meer gebruikt. Zo kun je zien, hoe merk-
waardig het is, dat de schoolboeken van Aristoteles zo lang gebruikt
zijn.

Aristoteles had tot leermeester gehad een man, die Plato heette,
eveneens een buitengewoon onderwijzer en wijsgeer. Plato was een
leerling van Socrates, zodat Aristoteles een snort van leerling in de
tweede graad van Socrates was.

Je zult later wel eens lezen, wat die wijze Grieken schreven of
zeiden, maar dan twee duizend jaar geleden.
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Een jongen, die Koning was

Toen Alexander twintig jaar was, was hij koning van MacedoniE
en heer van Griekenland. Maar voor die merkwaardige jonge man
waren Macedonie en Griekenland absoluut te klein. Hij Wilde een
veel groter rijk bezitten; ja, hij dacht, dat hij de hele wereld wet
zou willen bezitten; dat was alles... meer niet!

Alexander nam dus onmiddellijk zijn vaders plan over om Perzie
te veroveren. De tijd was aangebroken om Perziè de laatste inval
van honderdvijftig jaar geleden betaald te zetten.

Hij verzamelde een Leger, voer de Hellespont over naar Aziè en
won slag op slag tegen de eerste Perzische legers, die uitgezonden
waren om hem tegen te houden.

Hij trok steeds voort, want Perziè was een uitgestrekt land.
Weldra kwam hij aan een stad, Gordium genaamd, waar in een

tempel een koord bewaard werd, waarin een wijd en zijd vermaarde,
niet los te maken knoop zat. Die werd de Gordiaanse Knoop ge-
noemd en hij was heel beroemd, omdat het Orakel gezegd had, dat
degeen, die die knoop zou kunnen ontwarren, de werelci zou ver-
overen. Maar niemand had dat ooit gedaan kunnen krijgen. Tom
Alexander daarvan hoorde, ging hij naar de tempel en keek eens naar
die knoop. Hij zag dadelijk, dat het onmogelijk was hem te ont-
warren. In plaats van het te proberen, zoals anderen gedaan hadden,
trok hij zijn zwaard en hakte met een slag de knoop door.

Als tegenwoordig iemand een moeilijke kwestie in orde maakt,
niet door te peuteren, zoals men een knoop ontwart, maar met een
slag alle moeilijkheden oplossend, dan zeggen we: „Hij hakt de
Gordiaanse knoop door."

Alexander veroverde de ene stad na de andere en verloor nooit
een slag van betekenis, todat hij geheel Perziè had veroverd.



Een rol, pennen en inkt.

132	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

Toen trok hij naar Egypte, dat aan Perzie behoorde, en veroverde
ook dat land. Om die overwinning te vieren, stichtte hij een stad in
de buurt van de mond van de Nijl en noemde die naar zichzelf
„Alexandria". Daarop stichtte hij er een grote bibliotheek, die later
zo aangroeide, dat er, naar men zei, vijfhonderd duizend boeken in
waren — een half millioen dus! — zodat het de grootste bibliotheek
van die tijd was. De boeken waren
allemaal met de hand geschreven en
niet op bladzij den, maar op Lange
vellen, die op een stok gerold wer-
den en zo een rol vormden.

Alexandria breidde zich in de
loop der tij den uit tot de grootste en
belangrijkste zeehaven van de oude
wereld. Maar nu zijn de bibliotheek en al de oude gebouwen al lang
verdwenen.

Alexander bleef nooit lang op een plaats. Hij was rusteloos en
wenste in beweging te blijven. Hij Wilde nieuwe plaatsen zien en
weer andere volkeren overwinnen. Hij vergat bijna zijn eigen kleine
rijk, Macedonia en Griekenland. In plaats van naar huis te verlangen
wat bijna ieder ander overkomen zou zijn, ging hij steeds maar ver-
der en verder. Wij zouden zulk een man een avonturier of ontdek-
kingsreiziger noemen, en tevens een groot generaal. En zo ging hij
voort met zijn veroveringen en hield niet op, voordat hij het verre
India had bereikt.

In India echter ging zijn Leger, dat steeds met hem meegetrokken
was, naar huis verlangen en wenste terug te keren. De soldaten waren
meer dan tien jaar van huis geweest en nu zo ver wag, dat ze bang
warden nooit meer thuis te zullen komen.

Alexander was nu pas dertig jaar, maar hij werd „Alexander de
Grote" genoemd, want hij was Heerser over de hale wereld — of
tenminste van al, wat er toen bekend van was en bewoond werd door
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beschaafde of onbeschaafde volken — behalve Italie, dat in die tijd
echter nog maar een verzameling was van kleine, onbelangrijke
steden.

Toen Alexander ontdekte, dat hij geen landen meer kon verove-
ren, was hij zo teleurgesteld, dat hij weende!

En toen er dus tenslotte niets meer voor hem te veroveren viel,
stemde hij er in toe te doen wat zijn leger begeerde en trok langzaam
terug, op Griekenland aan,

Hij kwam tot Babylon, die stad, eens zo groot en schitterend. Daar
stierf hij plotseling. Zo kwam het, dat hij nooit meer in Griekenland
terug keerde. Dit was in 323 v. C., toen hij pas 33 jaar oud was.

Alexander de Grote had het grootste rijk veroverd, dat ooit door
een man geregeerd werd, en toch was dit niet de enige reden, waar-
om we hem „de Grote" noemen.

Hij was niet alleen een machtig heerser en een groot generaal,
maar — en dat zal je misschien verwonderen — hij was ook een
bizonder onderwijzer. Aristoteles had hem dit geleerd.

Alexander bracht de Griekse taal aan alle volken, die hij overwon,
zodat ze Griekse boeken konden lezen. Hij onderrichtte hen in
Griekse beeldhouw- en schilderkunst. Hij onderwees hen ook in de
wijze gezegden van de Griekse filosofen Socrates, Plato en zijn eigen
leermeester Aristoteles. Hij gaf het yolk lichaamsoefenin.gen, even-
als die, waarin de Grieken zich oefenden voor de Olympische spelen.
En zo kunnen we zeggen, dat hij veel meer mensen onderwees dan
enig ander leraar, die ooit geleefd heeft.

Alexander had een mooi Bactrisch meisje getrouwd, dat Roxane
heette, maar hun enig kind werd pas na zijn vaders dood geboren,
zodat er niernand was om na hem te regeren, toen de grote koning
stierf. VOOr zijn dood had hij aan zijn generaals gezegd, dat de
sterkste onder hen zijn opvolger moest zijn. Ze moesten het maar
onder elkaar uitvechten, zoals wij wel eens zeggen: „Wie de sterkste
is, wint!"
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De generaals vochten om te zien, wie het won, en eindelijk waren
er vier winnaars, en die besloten, dat grote rijk te verdelen en ieder
een stuk te nemen.

Een van die generaals heette Ptolemeus; hij nam Egypte voor zijn
deel en regeerde goed, maar de andere drie waren niet veel waard,
en na enige tijd werden die gedeelten verdeeld en verbrokkeld. Als
een rode speelgoedballon, die opgeblazen wordt, totdat hij barst,
had Alexanders rijk zich meer en meer uitgezet — totdat plotseling
er alleen nog maar stukken overbleven.
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Ruzie zoeken

„Iedereen krijgt wel eens een kans." Een tennis- of zwem-kampioen
overwint iemand, die voor hem kampioen was en wordt dan wel
eens een paar jaar door niemand verslagen. Maar vroeger of later
komt een jongere en betere, die hem weer de Baas is en op zijn beurt
kampioen wordt.

Het schijnt wel, dat het met landen net zo gaat als met de mensen.
Het ene land wint het kampioenschap van het andere, houdt het een
paar jaar en dan, als het wat ouder wordt, verliest het tegen een
nieuw-aankomend land.

We hebben gezien, dat:
N i n e v é gedurende een zekere tijd kampioen was; toen kreeg

Babylon zijn beurt; daarna kreeg
PerziE zijn beurt; toen

Griekenland; en tenslotte
Macedoni E.

Nu zul je wel benieuwd zijn, wie kampioen werd, nadat Alexan-
ders rijk verbrokkeld was — wie dus nu aan de beurt kwam.

Toen Alexander de wereld ging veroveren, ging hij Oostwaarts,
de rijzende zon tegemoet, en naar het Zuiden. Hij schonk weinig
aandacht aan het land ten Westen, naar de dalende zon toe. Rome,
waarvan we Binds enige tijd niets gehoord hebben, was toen nog
maar een kleine stad met nauwe straten en houten huizen. Het was
nog niet belangrijk genoeg voor Alexander om er veel aandacht aan
te schenken. Rome zelf kon aan niets anders denken dan hoe zich
de naburige steden van het lijf te houden.

Na verloop van tijd begon Rome evenwel te groeien en was niet
alleen in staat op zich zelf te passen, maar het kon zich zelfs al be-
hoorlijk verweren. Toen stelde het zich niet meer tevreden met ver-
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dedigen, maar begon aan te vallen en won het in veldslagen van de
meeste andere Italiaanse steden, totdat het tenslotte kampioen was
van de hele „laars".

Toen ging Rome eens om zich heen kijken: wat voor andere lan-
den er waren buiten Italie, die overwonnen konden worden.

Misschien heb je wel eens op de kaart opgemerkt, dat Italie, die
„laars", op het punt schijnt een schop te geven aan een eilandje, alsof
dat een voetbal is. Dit eilandje is Sicilié en juist tegenover SiciliE —
Zuidwestwaarts gelegen — lag een stad, die Carthago heette.

Carthago was vele jaren te voren door de Phoenicia's gesticht en
een zeer rijke en machiige stad geworden. Daar het aan zee lag,

Middellandse zee met Carthago, Spanje enz.

bouwde het vele schepen en dreef handel met alle andere zeehavens
langs de Middellandse zee, net zoals de oude Phoenicische steden,
Tyrus en Sidon gedaan hadden.

Het was Carthago niet aangenaam te zien, dat Rome zo sterk was,
en zich zo uitbreidde en machtig werd. Met andere woorden: Car-
thago was jaloers op Rome.

Rome van zijn karat was jaloers op de weelde en de handel van
Carthago. Rome keek dus begerig rond om een voorwendsel te yin-
den met Carthago slaags te raken.

Nu weet je zelf wel, hoe gemakkelijk het is een twist uit te lokken,
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en een gevecht te beginners, als je er een reden voor „zoeken" wilt.
Het duurde niet lang, of Rome en Carthago vonden een voor-

wendsel, en de oorlog begon. De Romeinen noemden dit gevecht
een Punische oorlog, omdat zij Phoenicisch „Punisch" noemden en
de Carthagers waren Phoeniciers.

Daar Carthago aan de andere kant van het water lag, konden
de Romeinen er niet komen behalve in schepen. Maar Rome had
geen schepen. Het lag niet aan zee en men moist er niets van, hoe
schepen gemaakt moeten worden en evenmin, hoe men er mee voor-
uit moest komen, a 1 s men ze al gehad had.

De Carthagers daarentegen bezaten heel veel schepen en waren,
evenals alle Phoenicia's, oude en ervaren zeelui.

Maar Rome vond toevallig het wrak van een Carthaags schip, dat
op het strand was geworpen, en nu begon men dadelijk het na te
makers. In een opmerkelijk korte tijd was er een schip klaar, daarna
een ander en weer een ander, totdat men er een groot aantal had.
En toen — hoewel het een heel nieuw spelletje voor hen was — toen
vielen de Romeinen de Carthaagse vloot aan.

Men zou zo denken, dat de Carthagers het gemakkelijk hadden
kunnen winners, omdat de Romeinen zo weinig van schepen of wis-
ten. Maar de Romeinen bedachten een manier; waarop ze met hen
vechten konden net als te land.

Daarom vonden ze een snort brug met grote haak uit, die ze een
„enterbrug" noemden. De bedoeling was, hun schip vlak langszij
een Carthaags schip te brengen en, in plaats van te trachten het te
doers zinken, die grote haak, de enterbrug, uit te gooien om het
schip beet te krijgen en de twee schepen naar elkaar toe te trekkers.
De Romeinse soldaten konden dan snel in het vijandelijke schip
klimmen en de vijand op dezelfde manier bevechten als te land.

De uitvinding had succes.
Deze nieuwste wijze van vechten verraste de Carthagers en in het

begin konden ze niet tegen de Romeinen op.



138	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

Maar daarom ging het de Romeinen niet altijd voor de wind.
Al heel gauw keken de Carthagers dat kunstje van hen af, zodat
Rome nu eens slagen ter zee of to land verloor en dan weer won.
Maar op het laatst wonnen de Romeinen en werden de Phoenicièrs
verslagen. Zo eindigde de eerste Punische oorlog.
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De laars schopt en stampt

Maar de Carthagers waren niet voor goed verslagen! Ze wachtten
maar op een goede gelegenheid om hun rekening te vereffenen. Daar
ze evenwel Been geluk hadden met Italie van voren aan te vallen,
besloten ze het van achteren te proberen. Hun plan was: helemaal
door Spanje heen te trekken en van het Noorden uit Italie binnen
te vallen.

Wilden ze dit plan kunnen volvoeren, dan moesten ze allereerst
Spanje veroveren, om er doorheen te kunnen trekken. Dat gelukte
hun vrij gemakkelijk, omdat ze een zeer knap bevelhebber hadden,
Hannibal geheten. Maar toen kwam de grote moeilijkheid om van
achteren of in Italie binnen te komen.

Boven de „schacht van de laars", ten Noorden van Italie ,liggen
de grote Bergen, de Alpen. Ze zijn mijlen hoog en zelfs in de zomer
bedekt met sneeuw en ijs. Het is een gebied vol rotsen en steile klip-
pen, en degeen, die er Tangs trekt, zou bij een enkele misstap dui-
zenden voeten in de diepte kunnen storten.

Het waren dus de Alpen, die een hoger en beter muur vormden
dan enige stad of enig land ooit zou kunnen bouwen. Natuurlijk
dachten de Romeinen, dat het voor een leger onmogelijk zou zijn
over zulk een vreselijk hoge en gevaarlijke muur heen te klimmen.

Altijd weer opnieuw zijn er dingen geweest, die de mensen on-
mogelijk uitvoerbaar achtten en dan komt er iemand, die er tOch in
slaagt.

Er is altijd gezegd, dat vliegen onmogelijk was!
Toen kwam er iemand, die het deed!
Men zei, dat het onmogelijk was de Alpen met een leger over te

trekken.
Toen kwam Hannibal, en v6Ordat de Romeinen moisten, moat er
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gebeurde, was hij er al over. Hij trok over de Alpen en kwam door
de achterdeur binnen!

De Romeinen zagen geen kans, hem in zijn opmars naar hun stad
tegen te houden, terwiji hij slag na slag won op zijn doortocht. Ze
konden hem ook niet beletten been en weer te trekken door Italie,
andere steden te veroveren en zich te gedragen, zoals het hem beviel.
Het scheen wel, alsof Rome al verslagen was en ga ps Italie verliezen
zou.

Nu bedacht men echter een plan om intussen zelf Carthago aan
te vallen. Daartoe zonden de Romeinen een jonge man, Scipio ge-
naamd, met een leger.

Maar eerst ging Scipio naar Spanje om Hannibal de weg of te
snij den, en dit land werd door Scipio heroverd.

Toen stak hij over naar Afrika om Carthago aan te vallen.
De Carthagers, verschrikt, dat ze aangevallen werden, nu hun

generaal en zijn leger ver weg in Italie waren, zonden zo snel ze kon-
den een boodschap naar Hannibal, dat hij terug moest komen. Then
deze eindelijk kwam, was het al te laat. Scipio leverde een beroem-
de slag, bij Zama, in de buurt van Carthago, en de Carthagers wer-
den voor de tweede maal verslagen door de Romeinen. Zo eindigde
de tweede Punische Oorlog in 202 v. Ch.

De Romeinen hadden twee oorlogen tegen de Carthagers gewon-
nen; nu zou je denken, dat ze voldaan waren. Maar dat waren ze niet.
Ze vonden,, dat ze Carthago nog niet genoeg hadden geraakt en
waren bang, dat de stad tot nieuwe bloei zou komen. Daarom vielen
ze Carthago voor de derde en laatste maal aan.

Carthago was niet meer in staat zich te verdedigen, en de Romei-
nen brandden de stad schandelijk tot de grond plat. Men beweert,
dat ze het land zelfs omploegden, zodat er geen spoor van de stad
overbleef, en zout op de aarde strooiden om te voorkomen, dat er
iets groeien zou. Hierna werd Carthago nooit meer herbouwd en het
is nu zelfs moeilijk uit te maken, waar de stad gestaan heeft.
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De nieuwe Wereld-kampioen

Je kunt je voorstellen, hoe trots de Romeinen nu waren, dat ze
Romeinen ware n, want nu was Rome de Wereld-Kampioen
in het vechten. Als iemand zijn hoofd kon opheffen en zeggen: „Ik
ben een Romeins burger!" waren de mensen dadelijk klaar om hem
ter wille te zijn en bang hem enig kwaad te doen, uit angst voor
wat er in dat geval gebeuren zou. Rome was Heerseres, niet alleen
over Italiè, maar ook over Spanje en Afrika. Evenals de andere naties
in vroeger tijd, ging Rome, nu het eenmaal aan het veroveren was
er mee voort, totdat het omstreeks 100 v. C. op zijn beurt heerste
over bijna alle landen, die aan de Middellandse Zee lagen, — alle-
maal, behalve Egypte.

De nieuwe Wereld-kampioen, die dit vele jaren zou blijven, was
zeer zakelijk en practisch.

De Grieken hielden van mooie dingen, mooie gebouwen, mooie
beeldhouwwerken, mooie gedichten. De Romeinen deden de Grie-
ken na en leerden van hen, hoe ze vele mooie dingen moesten maker',
maar de Romeinen stelden het meeste belang in practische en nuttige
dingen.

Bij voorbeeld: nu Rome de wereld regeerde, moest het in staat
zijn, boodschappen en legers vlug en goed in elke richting tot de
grenzen van zijn rijk en terug te zenden. Daarom was het nodig
wegen te hebben, want natuurlijk waren er toen geen spoorwegen.
Nu krijgt een gewone weg, die eenvoudig wordt aangelegd door
de grond gelijk te maken, vele diepe wagensporen, en bij regen-
achtig weer wordt hij zo modderig, dat hij bijna onbruikbaar is.
Daarom legde Rome „heirwegen" aan. Deze wegen waren als ge-
plaveide straten. Grote rotsblokken werden als fundament gelegd,
kleinere stenen kwamen er boven op en brede, plane keien er over
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heen. En duizenden mijlen van zulke wegen werden er door alle
delen van het rijk gemaakt. Men kon bijna overal vandaan over ge-
plaveide wegen naar Rome komen. We hebben nu nog een gezegde:
,,A1le wegen Leiden naar Rome!" En die wegen waren zo goed ge-
maakt, dat vele ervan nog bestaan, tweeduizend jaar nadat ze zijn
aangelegd.

De Romeinen toonden ook hun practische zin door twee grote
stadsverbeteringen te maken. De stadsbewoners in die tijd moesten
gewoonlijk het drinkwater towel als het waswater uit putten of bron-
nen in de buurt halen. Deze putten en bronnen werden dikwijls

Romeins Aquaduct.

modderig en maakten de mensen heel ziek. En zo ontstonden er tel-
kens door dat vuile water verschrikkelijke, besmettelijke ziekten.

De Romeinen wilden zuiver water hebben en daarom gingen ze
op zoek naar meren, waaruit ze dat konden halen. Daar dikwijls die
meren mijlen van de stad verwijderd waren, legden ze dikke buizen
aan, om het water langs die hele afstand naar de stad te voeren.
Zo'n buffs was niet van ijzer of van beton, maar van mortel en werd
aquaduct genoemd, wat een Latijns woord is voor „waterleiding".
Als zo'n waterleiding over een rivier of door een dal rnoest, bouw-
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den ze een brug om ze er over te voeren. Vele van die Romeinse
aquaducten bestaan nog en worden nu nog gebruikt.

Verder legden de Romeinen onder de grond riolen aan, om het
vuile en gebruikte water weg te voeren en het in een rivier te laten
uitkomen of op een andere plek, waar het geen kwaad deed en geen
ziekte veroorzaken kon. Tegenwoordig heeft elke stad waterlei-
dingen en riolen, dat spreekt van zelf, maar de Romeinen waren de
eersten, die ze op grote Schaal aanlegden.

Een van de belangrijkste dingen, die Rome deed, was regels maken,
waaraan iedereen te gehoorzamen had; wij noemen dat wetten. Vele
van die wetten waren zo rechtvaardig en goed, dat sommige van
onze tegenwoordige wetten er naar gemaakt zijn.

Alle steden van het Romeinse rijk moesten geld of belasting aan
Rome betalen. Op die manier werd Rome de rijkste stad ter wereld.
Millioenen van het geld, dat aan Rome werd opgebracht, werd be-
steed aan prachtige gebouwen in de stad: tempels voor de goden,
prachtige paleizen voor de heersers, openbare badhuizen met een
snort centrale verwarming en reusachtige open-lucht-schouwburgen,
die amphitheaters heetten en waar het yolk zich vermaken kon.

De amphitheaters waren zo iets als onze voetbalvelden of stadions.
Maar de Romeinen kenden geen voetbal.

Er waren: wagenrennen en dodelijke gevechten tussen mannen
onderling of tussen mannen en dieren net zoals de stierengevechten,
waar de Spanjaarden dol op zijn. De wagens waren smalle kar-
retjes met grote wielen, getrokken door twee of vier paarden en be-
stuurd door een staande man. Misschien heb je wel eens zo'n wagen-
ren bijgewoond in een circus.

Maar de sport, waarvan de Romeinen het meest genoten, was een
gevecht tussen zwaardvechters of gladiatoren. Gladiatoren waren
heel sterke, krachtige mannen, die door de Romeinen in de oorlog
waren gevangen genomen of misdadigers. Ze moesten met elkaar of
met Wilde dieren vechten om de menigte te vermaken. Deze gladia-
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torengevechten waren heel wreed, maar de Romeinen hielden er van
bloed te zien vergieten.

Hoewel Rome zulk een heerlijke, mooie, gezonde stad was
om in te wonen, hadden de armen daar niet veel aan. De rijken
kregen het meeste van het geld, dat uit het hele rijk toestroomde,
en de ongelukkige mensen die niets kregen, werden al armer en ar-
mer. De Romeinen brachten de mensen, die ze in de oorlog over-
wonnen, naar Rome en lieten ze daar zonder betaling voor zich wer-
ken. Dat waren de slaven en die deden al het werk. Men beweert,
dat er twee maal zoveel slaven als Romeinen waren — twee slaven
voor elk Romeins burger.

Nu had Scipio, die Hannibal in de Punische oorlog verslagen
had, een dochter, Cornelia Graccha, en deze had twee zonen. Het
waren knappe jongens en Cornelia was natuurlijk heel trots op hen.

Op zekere dag bezocht een Romeinse dame Cornelia en pronkte
met al haar ringen, halskettingen en andere sieraden; ze had er heel
veel en was er erg trots op.

Toen ze alles, wat ze had, had laten zien vroeg ze, of zij Cornelia's
juwelen nu eens zien mocht. Cornelia riep haar beide jongens, die
buiten aan het spelen waren, en toen ze binnenkwamen, sloeg ze haar
armen om hen heen en zei:

„Dit zijn m ij n juwelen!"
Maar jongens die, als ze klein zijn, juwelen zijn, blijven het niet

altijd, als ze groot worden.
Toen ze volwassen waren, zagen de Gracchen, zoals ze genoemd

werden, hoeveel verkwisting er onder de rijken was en hoeveel ar-
moede onder de mensen, en ze wilden daar iets aan doen. Ze zagen,
dat de armen nauwelijks te eten hadden en geen plekje om te wonen.
Dat leek hun niet rechtvaardig. Daarom trachtten ze de prijzen van
het voedsel lager te maken, zodat de armen in staat zouden zijn om
genoeg eten te kopen. Daarna probeerden ze een middel te vinden,
om de armen tenminste een klein stukje land te geven, waarop ze
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wat groenten konden verbouwen. Het gelukte hun gedeeltelijk dit
tot stand to brengen. Maar de rijke mensen wilden niets voor de
armen opofferen en ze vermoordden eerst de ene en later ook de
andere der Gracchen. Zo was het einde van Cornelia's juwelen...

De wereldgeschiedenis in een notedop 10



HOOFDSTUK 33 
De edelste aller Romeinen

Hier is een raadseltje voor jullie:
Op zekere dag vond iemand een heel oud geldstuk, waarop de

datum „100 v. C." stond...
fat is onmogelijk! Waarom? Probeer eens, of je me dat kunt zeg-

gen zonder naar het antwoord te kijken, dat aan de voet van deze
bladzijde staat! 1)

In bet jaar 100 v. C. werd in Rome een jongen geboren, die ge-
noemd werd Julius Caesar. In die tijd schenen er overal in de Middel-
landse zee zeerovers te zijn. Nu Rome wereldheerseres was ge-
worden, kwamen vele schepen met goud naar Rome uit de verschil-
lende delen van het Rijk. Daarom voeren de zeerovers op en neer en
lagen op de loer, om die met goud beladen schepen te veroveren.

Toen Caesar een jong man was geworden, werd hij naar zee ge-
zonden om die zeerovers te bevechten en werd hij door hen ge-
vangen genomen. De zeerovers hielden hem vast en zonden een bode
naar Rome om te zeggen, dat ze hem niet zouden laten gaan, tenzij
men een grote som gelds zond. Caesar wist, dat hij gedood zou wor-
den, als het geld niet gezonden werd. Hij wist bovendien, dat hij
misschien toch gedood zou worden. Maar hij was niet alleen
niet bang, doch hij vertelde aan de zeerovers, dat hij, als hij levend
in Rome terugkeerde, met een vloot zou terugkomen en ze alien
afstraffen!

Toen evenwel het geld tenslotte kwam, lieten ze hem toch vrij.
Ze meenden, dat Caesar zijn bedreiging niet zou durven ten uitvoer
brengen, en dat het maar „grootspraak" van hem was. In ieder geval

1) Mensen, die 100 jaar voor Christus' geboorte leefden, konden onmo-
gelijk weten, wanneer Jezus geboren zou worden en konden dus onmogelijk
dat jaartal drukken op de geldstukken, die ze maakten.
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konden ze niet geloven, dat Caesar in staat zou zijn hen te pakken
te krijgen. Maar deze hield woord, kwam terug, zoals hij gezegd
had, en nam de zeerovers gevangen. Toen werden ze allen aan een
kruis genageld, wat de Romeinse straf voor dieven was.

De verst verwijderde gedeelten van het Romeinse Rijk waren altijd
aan het vechten tegen Rome, om ander de overheersing uit te komen,
en moesten in bedwang gehouden worden door een bevelhebber met
een leger. Daar Ceasar zoveel moed had betoond in het gevecht tegen
de zeerovers, werd hem een leger toevertrouwd en zond men hem
uit, om twee van die ver verwijderde plaatsen te bestrij den: Spanje
en een land ten Noorden er van, dat toen bekend was onder de
naam van GalliE (het tegenwoordige Franktijk).

Caesar veroverde die landen en schreef daarop een verhaal over
zijn gevecht in het Latijn, wat natuurlijk zijn moedertaal was. Tegen-
woordig is dit boek, „Caesar's Gallische oorlog" genaamd, gewoon-
lijk het eerste boek dat degenen, die Latijn studeren, lezen.

In 55 v. C. stak Caesar met zijn schepen over naar bet eiland Brit-
tannie, dat nu Engeland beet, veroverde het en ging het volgend
jaar, in 54 v. C., weer terug.

Caesar began beroemd te worden om de manier, waarop hij het
Westelijk deel van bet Romeinse rijk veroverde. Bovendien was hij
zeer gezien bij zijn soldaten.

Nu was er in deze zelfde tijd in Rome een ander bevelhebber,
Pompejus genaamd. Pompejus had met veel succes in het Oostelijk
deel van het Romeinse rijk gestreden, terwijI Caesar het Westen be-
oorloogde. Pompejus was heel bevriend geweest met Caesar, maar
toen hij zag, hoeveel land Caesar veroverd had en hoe geliefd hij
was bij zijn soldaten, werd hij heel jaloers op hem. Zie toch eens,
hoeveel twisten en aorlogen er ontstaan, alleen door jaloezie! Je
hebt dat al tweemaal vroeger gehoord.

Terwij1 Caesar dus met zijn leger weg was, ging Pompejus naar
de Romeinse Senaat en overreedde de Senatoren Caesar te bevelen,
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zijn bevelhebberschap neer te leggen en naar Rome terug te keren.
Toen Caesar het bevel van de Senaat kreeg om het opperbevel

neer te leggen en naar Rome terug te keren, dacht hij enige tijd
over die zaak na en besloot tenslotte w e 1 naar Rome terug te gaan,
maar zijn kommando niet neer te leggen. Integendeel, hij Ham het
besluit, dat hij en zijn leger z e 1 f het bevel over Rome in handen
zouden nemen.

Nu was er een klein riviertje, de Rubicon geheten, dat het gebied,
waarover Caesar het bevel had, scheidde van Rome. De Romeinse
wet verbood, dat enig generaal dit riviertje overtrok met een tot de
strijd gereed leger... dit was de grens, die hij niet mocht overschrij-
den, want de Romeinen waren bang, dat, als een generaal met zijn
leger te dicht bij Rome kwam, hij zich zelf tot heerser zou uitroepen.

Toen Caesar besloot de Senaat niet te gehoorzamen, trok hij de
Rubicon over met zijn leger en marcheerde op Rome af.

Toen Pompejus hoorde, dat Caesar in aantocht was, vluchtte hij
naar Griekenland. In een paar dagen tijds was Caesar niet alleen
baas over Rome, maar over gans ItaliE. Daarna ging hij Pompejus
achterna in Griekenland, en versloeg hem en zijn leger volkomen.

Nu Pompejus uit de weg was, werd Caesar de eerste heerser over
het gehele Romeinse rijk.

Egypte behoorde nog niet aan Rome. Daarom ging Caesar het eerst
daarheen en veroverde dat land. Nu regeerde over Egypte een zeer
schone koningin, Cleopatra geheten. Cleopatra was zó bekoorlijk,
dat ze in staat scheen iedereen verliefd op haar te maken. Ze was
zo beminnelijk tegen Caesar en bekoorde hem zo, dat hij haast alles
vergat om haar het hof te maken. Daarom — hoewel hij Egypte ver-
overd had — liet hij Cleopatra koningin over het land.

Juist in deze tijd begon een yolk in het verre Oostelijk deel van
het rijk een oorlog, om van Rome's heerschappij bevrijd te worden.
Caesar verliet Egypte, reisde snel naar de plek, waar de vij and zich
beyond, versloeg hem in een ogenblik, en zond het bericht van zijn
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overwinning naar Rome in zulke laconieke bewoordingen, dat er
wel nooit zo'n korte beschrijving van een veldslag zal zijn gegeven.
De boodschap bestond uit drie woorden:

„Veni, vidi, vici!" wat betekent: „Ik kwam, ik zag, ik overwon!"
Toen Caesar tenslotte in Rome terugkwam, wenste het yolk hem

tot koning uit te roepen; men zei het tenminste. Caesar was al veel
meer dan koning, want hij stond aan het hoofd van het hele Ro-
meinse rijk. Hij miste alleen nog maar de naam van koning; er
waren Been koningen geweest sinds 509 v. C., toen Tarquinius ver-
dreven werd.

Enkelen dachten, dat Caesar . te veel macht begon te krijgen en
meenden, dat het iets vreselijks zou zijn, als hij tot koning werd uit-
geroepen. Daarom smeedden ze een samenzwering om zulk een felt
te verhinderen. Een van die samenzweerders was een zekere Brutus,
vroeger Caesar's allerbeste vriend.

Op zekere dag, toen men Caesar in de Romeinse Senaat verwachtte,
hadden ze zich verdekt opgesteld, totdat hij langs zou komen.

Juist toen Caesar de Senaat Wilde binnengaan, omringden de
samenzweerders hem en vielen hem met hun dolken aan.

Caesar, overrompeld, trachtte zich te verdedigen, maar al wat hij
had was zijn stilet, dat is een snort van pen, die men voor het schrij-
yen gebruikte en daarmee kon hij niet veel uitrichten, ondanks het
beroemde gezegde: „De pen is machtiger dan het zwaard!"

Toen Caesar zag dat ook Brutus, zijn beste vriend, naar hem stootte,
brak hem het hart en gaf hij de strijd op. Met de Latijnse uitroep:
„Et tu, Brute!", wat betekent: „Gij ook, Brutus!", viel hij dood neer.
Dit gebeurde in 44 v. C.

De maand Juli is naar Julius Caesar genoemd.
Naar het Latijnse woord Caesar werd in later jaren de heerser over

Duitsland keizer genoemd en in Rusland kortte men het of tot
„czaar".
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Een keizer, die tot een god

gemaakt werd

Als een stad of een straat naar een man genoemd wordt, is die man
beroemd. Zouden jullie ooit iets doen, dat zó groot is, dat er een
straat of laan naar je genoemd zal worden?

Stel je nu eens voor, dat een maand, een van de twaalf, naar je
genoemd werd!

Millioenen en millioenen mensen zouden dan telkens je naam
schrijven en uitspreken!

En nu zal ik je eens van iemand vertellen, naar Wien niet alleen
een maand genoemd werd, maar die zelfs tot een god gemaakt werd.

Nadat Caesar gedood was, regeerden drie mannen over het Ro-
meinse rijk. Een van deze drie was Antonius, een vriend van Caesar.
De tweede was Caesar's aangenomen zoon, die Octavius of Octa-
vianus (I) heette. De naam van de derde behoef je niet te weten,
want Antonius en Octavius stootten hem weldra op zij. Nauwelijks
hadden ze hem verdrongen, of ieder van hen begon een samenzwe-
ring op touw te zetten, om het deel van de ander er bij te
krij gen.

Het gedeelte, waarover Antonius regeerde, was het Oostelijk deel
van het rijk, waarvan de hoofdstad was Alexandrie in Egypte, en
daar ging Antonius wonen.

Toen werd Antonius verliefd op Cleopatra, zoals Caesar voor hem,
en ten slotte trouwde hij met haar.

Octavius, die dus het Westelijk gedeelte bestuurde, begon tom)
een oorlog tegen die beiden en versloeg ze alle twee. Antonius trok
het zich zo aan, dat hij door Octavius verslagen was, dat hij zelf
moord pleegde.

Zijn weduwe, Cleopatra, ging toen haar macht beproeven op Oc-
tavius, net zoals ze met Julius Caesar en Antonius gedaan had, ho-
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pende, dat hij van haar zou gaan houden en ze hem op die manier op
haar hand zou krijgen.

Maar dat gelukte haar niet. Octavius was een heel andere man dan
die beide anderen. Hij was koeler en zakelijker en had been aanleg
tot verliefd worden. Hij wilde niet onder de bekoring van een vrouw
komen, of door haar van zijn plannen worden afgehouden, daar hij
de machtigste man van de wereld wilde worden.

Cleopatra zag in, dat ze met hem niets kon beginners, en toen ze
hoorde, dat ze naar Rome zou worden meegenomen, en in de straten
aan aller blikken blootgesteld, te zamen met alle andere oorlogs-
gevangenen, wilde ze zulk een schande niet ondergaan en besloot
zich niet te laten meevoeren.

Nu is er in Egypte een slang, die dodelijk-vergiftig is; zij nam zo'n
slang in haar hand, ontblootte haar Borst, liet zich daarin bijten en
stierf.

Octavius was nu heerser over alle aan Rome onderhorige landen,
en toen hij in die stad terugkeerde, riep het yolk hem tot „Keizer"
uit. Hij deed toen afstand van zijn naam „Octavius" en liet zich noe-
men: „Augustus Caesar", wat hetzelfde is als: „Zijne Majesteit Cae-
sar." Dit gebeurde in 31 v. , C. Rome had zich van zijn koningen be-
vrijd in 509. Van nu of had het keizers, die machtiger waren dan
koningen, want ze regeerden over vele landen.

Octavius, die nu Augustus Caesar heette, was pas zes en dertig,
toen hij alleenheerser werd over die Romeinse wereld.

Hij deed wat hij kon om van Rome een prachtige stad te makers.
Len van de mooiste gebouwen in Rome, het Pantheon, werd toen

ook gebouwd. Net woord Pantheon betekent: tempel voor alle go-
den. Verwar dit dus niet met het Parthenon in Athene, dat heet naar
de godin Athene Parthenos.

De stad werd zo prachtig door al die bouwwerken en ze scheen
ze) voor alle tij den gebouwd, dat men haar „de Eeuwige Stad" noem-
de, en dat doers wij nu nog.
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Er was in Rome een openbaar plein, het Forum genaamd. Daar
werden de markten gehouden en kwamen de mensen samen voor
allerlei dingen. Om het Forum heen werden de tempels voor de go-
den opgericht en gerechtshoven en andere gebouwen. Die gerechts-
hoven werden enigszins gebouwd als de tempels der Grieken, alleen
werden de zuilen er binnen in geplaatst inplaats van aan de buiten-
kant.

Er werden ook triomfbogen opgericht am grote overwinningen
re vieren. Als een overwinnend held uit de oorlog terugkwam, trok-
ken hij en zijn Leger onder die boog door in een zegevierende op-
tocht.

Romeins forum.

Er leefden zoveel beroemde schrijvers ten tijde van Augustus, dat
deze eeuw die van Augustus genoemd wordt. Twee van de meest
beroemde Latijnse schrijvers, die nu nog door elke schooljongen
worden gelezen, die reeds Caesar's „Gallische oorlog" uit heeft, leef-
den in deze tijd. Dat waren Virgilius en Horatius. Virgilius schreef
de Aeneis, waarin verteld wordt van de zwerftochten van Aeneas,
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de Trojaan, die zich in Italie vestigde en de over-over-over-over
grootvader was van Romulus en Remus. Horatius schreef veel korte
gedichten, Oden genaamd. Het waren liefde-liedjes van herders en
herderinnen en zangen over het boeren- en buitenleven. De mensen
vonden zijn zangen mooi en velen noemden hun zoons naar hem.

Toen Augustus Caesar stierf werd hij tot god verheven, omdat hij
zoveel voor Rome had gedaan; er warden tempels gebouwd, waarin
hij werd aangebeden, en de maand Augustus werd naar hem ge-
noemd.



HOOFDSTUK 35
„ ... Uw is het koninkrijk, en
de kracht en de heerlijkheid!"

Augustus Caesar was Heerser geweest over de Wereld.
Er werd een maand naar hem genoemd.
Hij was tot een godheid verklaard.
Niemand kon ooit groter zijn dan hij! En toch leefde er een grotere

dan hij in diezelfde tijd — een machtiger heerser over een groter
koninkrijk, met meer macht en groter glorie, hoewel Augustus zelf
niets van Hem afwist en leefde en stierf, zonder ooit van Hem te
hebben gehoord. Deze Mens leefde in het Oostelijk deel van Augus-
tus' rijk in een heel klein,onaanzienlijk dorpje, dat Nazareth heette,
en Zijn naam was Jezus Christus.

Zo kwam het, dat vele, vele jaren nadat Jezus geboren was, nie-
mand, behalve Zijn familie en vrienden iets van Zijn bestaan of moist,
of er enige belangstelling voor had.

Jezus was een Jood, de noon van een timmerman. Als jongen en
jonge man leidde Hij een zeer eenvoudig en rustig leven en werkte
Hij in Zijns vaders werkplaats. Hij begon niet te prediken, vOOrdat
Hij ruim dertig jaar was. Toen ging Hij rond en leerde bet yolk, moat
wij tegenwoordig het Christelijk geloof noemen.

Hij leerde, dat er maar een God over alles regeert.
Hij leerde broederliefde en dat wij allen onze naasten moeten lief-

hebben als onszelf.
Hij leerde de gulden regel, dat moil zeggen: „doe aan anderen,

zoals ge zelf behandeld wilt worden."
Hij leerde, dat er een leven is na de dood, waartoe dit korte

aardse leven slechts een voorbereiding is, en dat men daarom schat-
ten „in de hemel moet verzamelen", door op aarde goede werken
te verrichten.

Hij genas zieken en wekte doden ten leven.
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De armen onder de Joden luisterden naar Christus en geloofden,
wat Hij hun leerde. Maar ze dachten, dat Hij hen bevrij den zou van
het juk der Romeinen, die ze haatten. De Joodse priesters echter
waren bang voor wat Christus leerde, want Hij predikte dingen, die
juist tegengesteld waren aan wat zij zelf leerden. Daarom smeedden
zij een samenzwering, om Hem ter dood te laten brengen.

Nu konden de Joden Christus niet ter dood brengen zonder toe-
stemming van de Romeinse stadhouder over dat deel van het rijk,
waar Hij leefde. Deze bewindvoerder heette Pilatus. Dus gingen de
priesters naar Pilatus en vertelden hem, dat Christus pogingen deed,
om koning te worden. Christus bedoelde natuurlijk, en zei dat ook
altijd, dat Hij een hemels heerser was en Been aards koning. De Joden
wisten, dat Pilatus er zich in het geheel niets van zou aantrekken,
wat voor geloof Christus verkondigde. Er waren zoveel soorten van
godsdienst in het Romeinse rijk er waren mensen, die in mytho-
logische goden geloofden, anderen, die in afgoden en weer anderen,
die in zon en maan geloofden en zo voorts dat een nieuwe gods-
dienst meer of minder de Romero onverschillig liet en Christus dus
niet ter dood gebracht kon worden, omdat Hij een ander geloof
predikte. Maar de Joden wisten dat, als ze Pilatus konden doen ge-
loven, dat Christus probeerde zich tot koning te laten uitroepen, dit
iets was, waarvoor Hij gekruisigd kon worden.

Pilatus geloofde niet veel van wat de Joden tegen Christus inbrach-
ten, maar hij Wilde de Joden wel ter wille zijn en dus zei hij bun,
dat ze doen mochten, wat ze wilden en dus Christus doden. En zo
werd Hij gekruisigd. Hij verrees na drie dagen.

Christus had twaalf mannen uitgekozen om te prediken, wat Hij
hun geleerd had. Deze twaalf mannen werden apostelen genoemd.

Nadat Christus gekruisigd was, trokken deze apostelen het land
door, aan het yolk verkondigend, wat Christus hun geleerd had.
Degenen, die in Hem geloofden en naar Zijn leringen leefden, wer-
den discipelen van Christus of Christenen genoemd.
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De Romeinen meenden, dat deze discipelen van Christus wilden
trachten een nieuw wereldrijk te stichten, en geloofden ook, dat ze
tegen Rome en de keizer waren, en daarcm werden ze opgepakt
en in de gevangenis geworpen. Om deze redenen hielden de Chris-
tenen gewoonlijk hun samenkomsten op geheime plaatsen, sours zelfs
onder de grond, opdat men hen niet zou kunnen vinden en ge-
vangen nemen. Die ondergrondse plaatsen van samenkomst noemt
men catacomben.

Maar na enige tijd werden de leiders der Christenen stoutmoe-
diger. Ze kwamen uit hun geheime plaatsen te voorschijn en onder-
wezen en predikten openlijk, hoewel ze moisten, dat ze vroeger of
later in de gevangenis zouden terecht komen en gedood worden. Ze
geloofden inderdaad zó vast in Christus' leringen, dat ze blij waren,
voor Zijn zaak te mogen sterven, zoals Hij voor hen aan het kruis
was gestorven.

In de eerste honderd jaar na Christus werden verscheidene Chris-
tenen ter dood gebracht, omdat ze als verraders werden beschouwd.
Christenen, die om Christus' wille stierven, werden martelaars ge-
noemd. De eerste martelaar heette Stephanus. Hij werd gestenigd
omstreeks 33.

Een van de mensen, die daaraan deelnamen, was een zekere Saul.
Saul was een Romeins burger en evenals vele andere Romeinse bur-
gers trots op dat feit. Hij hield de Christenen voor verraders van
zijn land en deed al moat in zijn macht was om ze te doen straffen.
Maar plotseling veranderde hij van inzicht en kwam er toe te gaan
geloven in de godsdienst van de mensen, die hij eerst had bestreden.
W a t Saul ook deed, of w a t hij ook geloofde, dat deed hij met
zijn ganse ziel. Hoewel hij Christus nooit gezien had, werd hij een
der voornaamste Christenen en later tot apostel gemaakt; toen kreeg
hij de naam Paulus.

Paulus predikte de nieuwe godsdienst wijd en zijd even ernstig
als hij die eerst bestreden had. Daarop werd ook hij ter dood ver-
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oordeeld. Doch Paulus was, zoals ik al zeide, een Romeins burger,
en een Romeins burger kon niet ter dood veroordeeld worden door
gewone rechters, die geen Romeinse burgers waren, en evenmin op
de gewone manier ter dood gebracht, door gekruisigd te worden.
Paulus deed dus een beroep op de keizer. Maar desondanks werd
hij toch in de gevangenis geworpen en later onthoofd.

Petrus was een ander der voorname apostelen. Christus had tegen
hem gezegd: „Ik zal u de sleutels geven van het koninkrijk der
hemelen." (Die woorden kan je vinden in het Evangelie van Mat-
theus, hoofdstuk XVI, daarvan het 19de vers.) Ook Petrus werd in
de gevangenis geworpen en tot de kruisdood veroordeeld. Maar hij
vroeg te mogen worden gekruisigd met zijn hoofd naar beneden.
Hij vond het een te grote eer, om op precies dezelfde manier te ster-
ven als zijn Heer. Op de plek in Rome, waar Petrus ter dood gebracht
is, werd veel later de grootste kerk ter wereld gebouwd, de kathedraal
van Sint Pieter.

Daar alles vOOr Christus' geboorte genoemd wordt v. C., en alles
na Zijn dood n. C., zou je natuurlijk veronderstellen, dat 0 bet jaar
was van Zijn geboorte.

Maar pas een vijfhonderd jaar later begon men te dateren van
Christus' geboorte af. En toen maakte men, met van die geboorte
af te rekenen, een fout. Veel later werd ontdekt, dat Christus wer-
kelijk vier jaar vroeger geboren was, dan men veronderstelde — dat
is dus in 4 v .C. — maar toen de fout gemerkt werd, was het te laat,
om het nog te veranderen!
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Blued en Donder

In elk goed verhaal komt gewoonlijk een slechtaard voor, om het
belangwekkend te maken. Nero is de slechtaard uit dit verhaal. Hij
was een Romeins keizer, die niet lang na Christus leefde en hij wordt
beschouwd als de verschrikkelijkste, wreedste en geslepenste heerser,
die ooit geleefd heeft.

Hij doodde zijn moeder!
Hij doodde zijn vrouw!
Hij doodde zijn leermeester Seneca, en dat was toch Been slecht

leraar.
We vermoeden, dat het Nero geweest is, die Petrus en Paulus bei-

den ter dood veroordeelde, want ze zijn in zijn tijd terecht gesteld.
Nero scheen er veel plezier in te hebben anderen te doen lijden.
Als iemand een Christen was, vond Nero daarin een reden om

hem vreselijk te laten pijnigen. Nero liet sommige Christenen in teer
en pek wentelen, ze daarna rondom de tuin van zijn paleis zetten
en in brand steken, alsof het toortsen waren. Men zegt zelf, — maar
dat is toch wel niet waar — dat Nero Rome in brand stak alleen om
bet genot Rome te zien branden! Tijdens de brand besteeg hij een
toren en, terwijl hij de gloed steeds zag aanwakkeren, bespeelde hij
de harp.

Het vuur brandde dag en nacht door, een week achtereen en ver-
nielde meer dan de helft van de stad. Toen gaf Nero de Christenen
de schuld ervan; die hadden, volgens hem, de brand aangestoken.
Heb jullie ooit een ander beschuldigd van iets, dat je zelf gedaan had?

Sommigen denken werkelijk, dat Nero krankzinnig was, en we wil-
len maar hopen, dat dit inderdaad zo was, want het is vreselijk te
moeten denken dat iemand zó zou kunnen handelen, zonder zijn be-,
zinning kwijt te zijn.

Nero liet een reusachtig grout paleis voor zich bouwen en het
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overdadig met goud en paarlmoer versieren. Het stond bekend als
Nero's gouden huis. Aan de hoofdingang liet hij een kolossaal
bronzen standbeeld van zichzelf zetten, vijftig voet hoog. Het gou-
den huis en het bronzen standbeeld werden later beide vernield, maar
het Colosseum, dat een paar jaar later gebouwd werd, heeft de naam
„Colosseum" gekregen Haar dit kolossale standbeeld van Nero, dat
er eens gestaan had.

Nero was zeer met zichzelf ingenomen. Hij dacht, dat hij gedich-
ten kon maken en mooi zingen. Hoewel hij het allebei heel slecht
deed, hield hij er van er mee te pronken, en niemand durfde er om
te lachen. Als iemand zo brutaal geweest zou zijn hem er om uit te
lachen, of zelfs maar te glimlachen, zou Nero die onbeschaamde
dadelijk ter dood hebben laten brengen. Zelfs de Romeinen, die geen
Christenen waren vreesden en haatten Nero. Daarom kwamen ze
overeen hem uit de weg te laten ruimen. Maar v6Ordat ze er kans
toe hadden gezien, hoorde Nero van hun plannen en, om zichzelf
de schande te besparen, door zijn eigen yolk ter dood te worden ge-
bracht, besloot hij zich zelf te doden. Maar eigenlijk durfde hij het
toch niet en hij kon niet besluiten zich een zwaard door het hart
te stoten. Terwijl hij aarzelde en sidderend het zwaard tegen zijn
hart drukte, gaf een slaaf, die ongeduldig werd, hem een stoot. Zó
werd Rome bevrijd van zijn slechte heerser.

Tot zover dus het eerste gedeelte van deze „Bloed en Donder"-
geschiedenis. Nu komt het tweede gedeelte.

De Joden in Jeruzalem konden er niet in berusten, dat Rome over
hen regeerde. Dat hadden ze nooit gekund. Maar ze durfden zich
niet verzetten. Doch in het jaar 70 n. C. kwamen ze in opstand: dat
is, ze verklaarden Rome niet langer te willen gehoorzamen of geld
te betalen.

Keizer Vespasianus zond zijn noon Titus met een leger er been
om die opstand te beEindigen en de Joden te straffen, alsof het
ongehoorzame kinderen waren.
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Ze kwamen alien te zamen in hun stad Jeruzalem om de laatste
tegenstand te bieden. Maar Titus verwoestte de stad geheel, met alle
Joden, die zich er in bevonden. Daarna beroofde hij de grootste
tempel van alle waardevolle sieraden en nam die met zich mee naar
Rome.

Om deze overwinning op Jeruzalem te vieren werd er een ereboog
opgericht op het Forum te Rome, en onder deze ereboog marcheer-
de Titus met zijn leger door.

Later werd de stad herbouwd, maar de meesten van de in leven
gebleven Joden zijn Binds die dag over alle landen der aarde ver-
spreid.

Titus werd keizer, maar niettegenstaande het feit, dat hij zoveel
Joden had vermoord, was hij toch niet zo'n slecht keizer als je mis-
schien denkt. Hij meende er goed aan te doen, die mensen te doden,
die opgestaan waren tegen Rome. Maar Titus had een levensregel,
die veel lijkt op die van de Padvinders van tegenwoordig. Die regel
was: „Doe tenminste een goed ding per dag."

Het derde deel van deze geschiedenis is de „donder".
In Italie is een vulkaan, die de „Vesuvius" beet. je herinnert je

zeker wel, dat vulkaan komt van de naam Vulcanus, de smid-god,
en dat de mensen dachten, dat het binnenste van een vulkaan zijn
smidse was en dat van daar die rook, vlammen en as kwamen. Van
tijd tot tijd dondert en schudt de Vesuvius, die vulkaan, spuwt vuur,
werpt stenen en gassen uit en kookt over van heetgloeiende gesmol-
ten rots, lava geheten. Het gloeiende binnenste der aarde ontploft
dan. Toch bouwen de mensen er huizen en steden in de buurt en
wonen zelfs op de hellingen van de vulkaan. Van tijd tot tijd wor-
den hun huizen echter verwoest, als de vulkaan trilt of vuur spuwt.
En dan gaan de mensen later toch weer regelrecht terug en herbou-
wen hun huizen op dezelfde plek!

In de tijd van Titus was er een stadje, dat Pompeji heette, dicht
bij de voet van de Vesuvius. De welgestelde Romeinen gingen
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daar gewoonlijk de zomer doorbrengen. Op zekere dag in het jaar
79 n. C., onmiddellijk nadat Titus keizer was geworden, begon de
Vesuvius plotseling vuur te spuwen. De mensen, die in Pompeji
woonden, holden weg om hun Leven te redden, maar ze hadden geen
tijd genoeg meer. Ze stikten in de gasser uit de vulkaan, voordat
ze nauwelijks enige stappen hadden kunnen doer, en dood neerval-
lende, werden ze begraven diep onder een kokende regen van vuur
en as, op de plek waar ze zich toevallig bevonden toen de uitbarsting,
zoals men dat noemde, plaats greep.

De mensen en hun huizen lager bijna tweeduizend jaar onder de
as begraven, en in de loop der tijden moist niemand meer, dat daar

• MD as..

Uitbarsting van de Vesuvius; op de voorgrond Pompeji.

ooit een plaatsje geweest was. Daar ging op een zekere dag een
man een put graven op de plek, waar eens Pompeji had gestaan.
Hij groef de hand van een man op — neen, geen echte hand, maar
die van een standbeeld. Dat vertelde hij aan anderen, en men begon
te graven, en ze groeven en groeven om te zien moat ze nog meer kon-
den vinden, totdat bijna de hele stad opgegraven was. En nu kan
men naar Pompeji gaan en bijna zien, hoe het was in 79 n. C., voor-
dat het verwoest werd.

Er zijn huizen van de Romeinen, die daar hun vacantie gingen
doorbrengen; er zijn winkels en tempels en paleizen en openbare
badinrichtingen, een theater en een marktplein of wel forum. De
De wereldgeschiedenis in een notedop 11
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straten waren geplaveid met blokken lava, dat eens gesmolten steen
was. Men toont nog de karresporen, die er in gesleten waren door
de wielen van de wagens, waarmee de Romeinen gewoonlijk reden.
Op sommige plaatsen waren „opstap-stenen", zodat iemand, in geval
de straten vol water stonden door de zware regens, van de ene
op de andere steen kon stappen. De vloeren van de huizen waren
gemaakt van stukjes gekleurde steen, die schilderijen vormden. Die
zijn er nu ook nog.
Ook de beenderen van de mensen, die overvallen en begraven
werden door de as, zijn gevonden. Er werden ook bronzen sieraden
gevonden, die door de vrouwen gedragen werden, vazen, die de
huizen versierden, lampen, waarmee ze hun huizen verlichtten, pot-
ten, pannen en Borden. Bedden en zetels zijn in dezelfde staat aan-
getroffen, waarin ze bedolven werden. Nog merkwaardiger is, dat
er koeken op tafel gevonden werden, een half opgegeten, brood,
vlees, klaar om gekookt to worden, een ketel op het vuur, met de
as er nog onder, bonen en erwten, een kruik wijn, en een onbescha-
cligd ei — waarschijnlijk de oudste wijn en het oudste ei ter wereld!
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Een goed keizer

en een slecht noon

Er was eens een vereniging of een club van volwassen mensen, die
zeiden, dat ze zich nooit, van wat er ook met hen gebeurde, iets
zouden aantrekken; het maakte geen verschil of het iets goeds of
iets kwaads was. Ik zou ze willen noemen: het „Het-Kan-Me-Niet-
Schelen-Club", maar zij noemden zich zelf de Stoicijnen en ze meen-
den, dat dc manier om goed te zijn was: je nergens iets van aantrek-
ken. Als het huffs van een Stoicijn afbrandde, zei hij tegen zich zelf:
„Het kan me niets schelen, het komt er niets op aan."

Als iemand hem een millioen guldens zou willen geven, zou hij
zeggen: „Het kan me niet schelen, het doet er niet toe!"

Als de dokter hem zou vertellen, dat hij de volgende week moest
sterven, zou hij zeggen: „Het kan me niets schelen, het doet er niet
toe!"

Deze vereniging van Stoicijnen werd opgericht door een Grieks
wijsgeer, die Zeno heette.

Zeno woonde in Athene, later dan die wijsgeren Socrates en Plato,
waarvan je al eens gehoord hebt. Zeno beweerde, dat de enige ma-
nier om goed en gelukkig te zijn, was, niet te geven om genoegens
en je niets aan te trekken van pijn of lij den, maar alles kalm op te
nemen, en de Stoicijnen geloofden hem. Ook tegenwoordig noemt
men mensen, die moeilijkheden, pijnen en zwarigheden zonder een
klacht verdragen, stoicijnen.

Een van de voornaamste leden van die vereniging was een Ro-
meins keizer.

Rome's slechtste keizer, Nero, was al wel een honderd jaar dood
toen deze nieuwe keizer op de troon kwam. Deze keizer heette Mar-
cus Aurelius. Hoewel hij zeer goed en vroom was, was hij geen
Christen. Neen, Marcus Aurelius behandelde de Christenen ver-
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schrikkelijk slecht, net zo vreselijk, als de vorige keizers het gedaan
hadden, want ook hij hield ze voor landverraders.

In die tijd hadden de meeste Romeinen geen geloof. Ze waren
geen Christenen, maar ze schonken evenmin geloof aan hun eigen
goden, Jupiter, Juno en de anderen. Ze eerden ze, omdat ze er in
opgevoed waren ze te eren, en omdat ze meenden dat het hun onge-
luk zou brengen, als ze het niet deden, en die kans wilden ze niet
lopen. Maar in plaats van aan hun goden te geloven, sloegen ze ge-
woonlijk geloof aan de leringen van de een of andere wijze man
of filosoof, en gehoorzaamden min of meer aan diens voorschriften.
Zeno was een van die wijsgeren en de Stoicijnen waren de leden
van zijn vereniging.

Hoewel Marcus Aurelius keizer was, had hij veel liever stoicijns
filosoof of priester willen zijn. Hoewel hij soldaat en generaal moest
zijn, was hij veel liever schrijver geweest. Als hij weg moest, om met
zijn leger een gevecht te leveren, nam hij zijn schrijfgerei mee en
ging 's nachts in zijn tent zijn gedachten opschrijven. Hij noemde
deze gedachten zijn „overpeinzingen". Ziehier een van de gedach-
ten, die hij opschreef.

Als ge bemerkt, dat ge geen zin hebt 's morgens vroeg op te staan, hood dan
deze korte toespraak tot u zelf: „Ik moet nu opstaan, om het werk van een man
te verrichten. Besta ik sours alleen om te dommelen en warm onder de dekens
te liggen?"

Dit werd vele honderden jaren geleden geschreven, en toch zou
je vader je deze morgen precies hetzelfde hebben kunnen zeggen.

De mensen lezen nu nog het boek van Marcus Aurelius, hetzij in
de oorspronkelijke taal, het Grieks, hetzij in de een of andere ver-
taling.

Vele van Marcus Aurelius' gezegden zouden wel in de Bijbel
hebben kunnen staan. Er zijn dan ook mensen, die dit boek naast hun
bed hebben liggen, alsof het de Bijbel was.

Een van die gezegden was: „Vergeef je vijanden", en het scheen
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wel, alsof Marcus Aurelius blij was, dat hij vijanden had, zodat hij
in de gelegenheid was, hun vergiffenis te kunnen schenken. Hij vond
het werkelijk zo'n bizonder genot van vijanden te kunnen vergeven,
dat hij er zelfs wel eens een omweg voor maakte. Hoewel Marcus
Aurelius geen Christen was, was hij het in zijn manier van doen
toch meer dan enkele van de latere keizers, die verondersteld wer-
den het te zijn.

Maar evenals vele mensen, die zelf heel goed zijn, was Marcus
Aurelius niet in staat zijn zoon tot goed-zijn op te voeden. Die zoon
heette Commodus, en Commodus was even slecht als zijn vader goed
was. Het is mogelijk, dat het hem in zijn jeugd verveelde, steeds
zijn vaders leringen te moeten aanhoren, want toen hij groot was
en voor zichzelf kon kiezen en doen en laten wat hij Wilde, sloot hij
zich, inplaats van bij Zeno's genootschap der Stoicijnen, aan bij dat
van een ander filosoof, een zekere Epicurus.

Epicurus had ongeveer in dezelfde tijd als Zeno geleefd. Maar
hij leerde, wat op het eerste gezicht precies het tegenovergestelde
lijkt van wat Zeno zeide.

Epicurus zei, dat het hoofddoel van de mens en het enige goede
in de wereld was: genot; m a a r, zeide hij, dat genot moet van de
rechte soort zijn. Tegenwoordig noemen we mensen, die veel hou-
den van lekker eten, Wier hoofdgedachte in het Leven is: het genot
van eten: „epicuristen". Maar zo bedoelde Epicurus het niet: Com-
modus' enige gedachte was: plezier, en dan nog van de slechtste soort.

Hij dacht er niet over zijn yolk een goede leiding te geven; hij
dacht er alleen aan, hoe hij het meeste plezier kon maken. Hij was
een athleet en had prachtig ontwikkelde spieren en een mooi figuur,
waarop hij zo trots was, dat hij een standbeeld van zichzelf liet ma-
ken. Het standbeeld toonde hem als de sterke, gespierde god Her-
cules.

Commodus liet zich door het yolk aanbidden, alsof hij een god
was. Aileen om zijn spieren en spierkracht te laten zien, nam hij zelf
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deel aan prijskampen — wat voor een keizer in 't geheel niet paste.
Hij vergiftigde of doodde ieder, die een aanmerking op hem maakte
of hem bekritiseerde. Hij leidde een woest en losbandig Leven, maar
tenslotte kreeg hij, wat hij verdiende: hij werd door een worstelaar
gewurgd.

Lycurgus zou weer gezegd hebben:
„Heb ik het je niet voorspeld?"
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II( zal de titel van dit verhaal aan het eind zetten, want je zoudt
toch niet weten, wat het betekende, v6Or je de geschiedenis gehoord
hebt, en het is dus overbodig er vast naar te kijken.

Al die honderden jaren, nadat Christus gekruisigd was, waren
degenen, die bekenden in Hem te geloven, schrikkelijk slecht behan-
deld „vervolgd" noemen we dat omdat ze Christenen waren.
Ze werden gegeseld; ze werden gestenigd; ze werden met ijzeren
haken uiteen gerukt; ze werden geroosterd en verbrand. En toch,
hoe vreemd het ook schijnen moge, ondanks deze vreselijke behan-
deling werden er iedere dag meet mensen Christen. Zij geloofden
zó vast in een Leven na de dood, en dat ze dan zoveel gelukkiger
zouden zijn als ze om Christus' wille stierven, dat ze zelfs blij schenen
te zijn als ze moesten lijden en ter dood gebracht werden. Maar ten-
slotte maakte de keizer zelf een erode aan al die vervolgingen. Dat
gebeurde zo.

Omstreeks het jaar 300 n. C. had Rome een keizer, die Konstantijn
heette. Konstantijn was Been Christen. Zijn goden waren de oude
Romeinse goden. Waarschijnlijk geloofde hij niet oprecht in hen.

Nu gebeurde het op zekere nacht, terwiji Konstantijn oorlog
voerde tegen een vijand, dat hij droomde, hoe hij in de hemel een
vlammend kruis zag staan. Onder dit kruis stonden de Latijnse woor-
den: „In hoc signo winces". Dat is vertaald: „In dit teken zult ge
overwinnen."

Konstantijn dacht nu, dat dit betekende dat hij ,als hij het kruis
der Christenen mee in de oorlog nam, overwinnen zou. Hij meende,
dat het tenminste de moeite waard kon zijn die Christen-God eens
een kans te geven. Daarom liet hij zijn soldaten een kruis meevoeren
en won de slag! Daarop werd hij zelf -dadelijk Christen en verzocht
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iedereen in het Romeinse Rijk hetzelfde te doen. Van die tijd of
waren alle Romeinse keizers, die na Konstantijn kwamen, Christe-
nen, behalve een.

Konstantijn bouwde een kerk op de plek waar men meende, dat
de heilige Petrus gekruisigd was. Vele jaren later werd die kerk
afgebroken om er een veel groter en machtiger kerk, de St. Pieter,
voor in de plaats te zetten.

Maar Konstantijn gaf niets om Rome. Hij Wilde veel liever wonen
in een andere stad in het Oostelijk deel van het Romeinse Rijk. Die
stad heette Byzantium. Daarom verhuisde hij van Rome Haar Byzan-
tium en maakte die stad tot zijn hoofdstad. Byzantium werd „Nieuw
Rome" genoemd en later werd die naam veranderd in „Konstantijns
stad." In het Grieks is „stad": „polis". Zo kwam van Konstantijns
stad Konstantinopolis en dat werd later verkort tot Konstan-
tinopel. Tegenwoordig heet Konstantinopel Istanboul.

Nauwelijks was het Romeinse Rijk Christelijk geworden, of er
ontstond een twist tussen die Christenen, die een bepaald ding ge-
loofden, en anderen, die iets anders geloofden. Het voornaamste,
waarover ze twistten, was, of Christus gelijk was aan God de Va-
der, of niet gelijk aan Hem. Konstantijn riep de twee onenige par-
tijen bijeen in een stad, die Nicaea heette, om die vraag uit te maken.
Daar bestreden de woordvoerders der beide partijen elkaar fel. Ein-
delijk werd besloten, dat de Christelijke Kerk moest geloven, dat
God de Zoon en God de Vader aan elkaar gelijk waren. Ook besloot
men daar datgene, wat men geloofde, in bepaalde woorden uit te
spreken. Die woorden samen noemde men het „Credo", wat „ge-
loof" betekent.

\TO& Konstantijns tijd waren er geen wekelijkse vrije dagen. De
Zondag verschilde niet van de andere dagen. De mensen werkten
of deden dezelfde dingen op Zondag als door de week. Konstantijn
bedacht dat de Christenen een dag in de week moesten hebben, om
God te eren — een heilige dag -- daarom maakte hij de Zondag
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voor de Christenen tot een rustdag, zoals Zaterdag dat is voor de
Jodeu.

Maar hoewel Konstantijn het hoofd was van het Romeinse Rijk
was er een ander, naar wie alle Christenen van de hele wereld op-
zagen als naar hun geestelijk hoofd. Die man was de bisschop van
Rome. In het Grieks werd hij „papas" genoemd, wat hetzelfde be-
tekent als ons „vader". De bisschop van Rome werd dus „papas"
genoemd en daarvan kwam „pans". Sint Petrus was de eerste bis-
schop van Rome. Vele eeuwen Lang was de Paus de geestelijke herder
van alle Christenen ter wereld, in welk land ze ook leefden.

Daar je nu weet, wat de titel van dit verhaal betekent, schrijf ik
hier:

In Hoc Signo Vinces
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Onze taaie voorouders

Maar Rome en het Romeinse Rijk hadden hun hoogtepunt bereikt.
Nu kwam hun beurt om te vallen. Het Rijk was zo groot, als het
maar wezen kon. Nu moest het wel overwonnen worden. Maar je
kunt niet raden, welk yolk nu de overwinning zou behalen en de
macht in handers krijgen.

Eeuwen lang had er een troep van half-beschaafde wezens geleefd
aan de Noordelijke rand van het Romeinse Rijk. Telkens probeer-
den ze over die rand heen in de Romeinse landen te komen en de
Romeinen moesten voortdurend tegen hen vechten, om ze te laten
blijven, waar ze waren. Julius Caesar had al tegen hen gevochten.
Dat hadden Marcus Aurelius en Konstantijn ook gedaan. Deze
woeste en oorlogszuchtige mensen werden Germanen genoemd en
— je zult er misschien van schrikken, als je 't hoort — dat zijn de
voorouders van de meesten onzer!

Ze hadden licht haar en blauwe ogen; dat noemen wij de blonden.
De Grieken en Romeinen en de andere volken, die rond de Middel-
landse Zee woonden, hadden zwart haar en donkere ogen. Dat noe-
men wij de donkeren. Als je blond of bruin haar hebt, hen je ver-
moedelijk een Germaan. Heb je zwart haar, dan ben je het waar-
schijnlijk niet.

De Germanen waren blanken en behoorden tot de Arias, maar
ze waren onbeschaafde, ruwe mensen en konden lezen noch
schrijven.

Ze droegen beestevellen in plaats van kleren, die van stof gemaakt
zijn, en woonden in hutten van pout of van dooreen gevlochten tak-
ken, alsof het grote manden waren. De vrouwen verbouwden groen-
ten en verzorgden de koeien en paarden. De manners gingen op de
jacht, vochten en deden het smidswerk. Dat was een heel belangrijk
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werk, want de smid maakte de zwaarden en de speren, waarmee ge-
vochten werd en de gereedschappen voor het werk. Daarom was bet
beroep van „smid" hoog bij hen in aanzien.

Als ze ten oorlog gingen, droegen ze op
hun hoofd de kop van een Bier, dat ze ge-
dood hadden. Dat was om er dapper uit te
zien, en de vijand schrik aan te jagen.

D a p p e r h e i d was het voornaamste
voor een Germaan. Iemand kon liegen, ste-
len, hij mocht zelfs een moord begaan, maar
als hij een dapper krijgsman was, werd hij
een „goed" man genoemd.

De Germanen hadden Been koning. Ze
kozen bun aanvoerders en natuurlijk kozen
ze altijd de dapperste, sterkste uit. Maar
die kon zich niet door zijn noon laten op-
volgen. Hij had dus meer van een president
dan van een koning.

De Germanen hadden heel andere goden
dan de Grieken of Romeinen. Je kunt al wel
begrijpen, dat hun voornaamste god was die
van de oorlog, die zij „Wodan" noemden.
Wodan was ook de god van de hemel. In
hem waren dus de twee Griekse goden, Zeus
en Ares, verenigd. Wodan werd veronder-

steld te wonen in een wondermooi paleis in de hemel, dat Walhalla
heette, en er deden vele verhalen de ronde over de verbazende din-
den, die hij deed en de avonturen, die hij beleefde. De Woensdag
(vroeger Wodansdag) is naar hem genoemd.

Op Wodan volgde Thor of Donar als belangrijk god. Hij was de
god van Bonder en bliksem. Hij had een Kamer bij zich, waarmee
hij de grote reuzen bevocht, die in verwijderde koude streken woon-
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den, en ijsreuzen genoemd werden. Donderdag (dag van Thor) is
naar hem genoemd.

Naar een andere god die Tiu heette, heet de Dinsdag, en naar een
godin Freya, hebben we de Vrijdag genoemd; dus vier van onze
zeven dagen zijn naar Germaanse goden genoemd, ondanks het feit
dat we — bijna allemaal — Christenen zijn en niet 'anger aan die
goden geloven.

Van de drie andere dagen van de week zijn Zondag en Maandag
natuurlijk naar de zon en de maan genoemd, en Zaterdag naar de
Romeinse god Saturnus.

Men zegt, dat van dit noeste yolk alle hedendaagse blond-harige
mensen afstammen: Engelsen, Duitsers, Hollanders, Denen, Zweden,
Noren en diegene onzer, wier voorouders Engelsen, Duitsers, Hol-
landers, enz. waren.

Omstreeks bet jaar 400 n. C. werden deze Germaanse barbaren
al heel lastig voor de Romeinen. Ze begonnen zich een weg te banen
om in het Noordelijk deel van het Romeinse rijk binnen te dringen,
en na een paar jaar konden de Romeinen hen niet Langer tegenhou-
den. Twee van de Germaanse troepen of stammen, zoals ze genoemd
werden, staken naar Brittanniè over; de Romeinen, die daar gewoond
hadden, waren er reeds uitgetrokken, naar Rome teruggegaan en
hadden het land aan de Germanen overgelaten.

Deze stammen, die zich in Brittannié vestigden, werden bekend
onder de naam van „Angelen" en „Saksen". Daarom werd dat land
genoemd het land van de Angelen, korter gezegd Angelland (Enge-
land). Het Engelse yolk staat nu nog bekend onder zijn voile naam
Angel-Saksen, en hiernaar heten alle afstammelingen van die oude
Germaanse stammen, die zich omstreeks 400 n. C. in Brittannie ves-
tigden.

Een andere troep of scam, de Vandalen genaamd, ging naar Gallie,
dat nu Frankrijk beet. Daarop drongen ze door tot in Spanje, rovend,
stukslaand en brandstichtend. Ze staken in schepen over naar Afrika.



ONZE TAAIE VOOROUDERS	 173

Ze vernielden alles, wat ze tegenkwamen, het allermeest in ItaliE en
Rome zelf, zoals je nog horen zult. Daarom noemen we nu nog ieder,
die het eigendom van anderen boosaardig beschadigt of vernielt:
een vandaal.

Een stam, die de Franken heette, volgden de Vandalen in Gallie,
bleef daar voor goed en gaf de naam van Frankrijk aan dat land.

De Germanen ten Noorden van ItaliE waren de Goten. Ze hadden
een aanvoerder, die Alarik heette.

Alarik en zijn Goten trokken over de Bergen heen ItaliE binnen
en roof den en vernielden alles van waarde, waarop ze de hand kon-
den leggen. Daarop trokken ze Rome binnen en namen er alles weg,
wat hun aanstond; en de Romeinen konden er niets tegen doen. Maar
het ergste moest nog komen.
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Blanke Barbaren en gele

Barbaren ontmoeten de
Wereldkampioenen

De Germanen waren woeste Barbaren, maar ze waren blank.
Noordelijker dan de Germanen en meer Oostwaarts leefde een

volksstam, die nog wilder en strijdlustiger was. Dat waren de zoge-
naamde Hunnen. Ze huisden in afgelegen en bosrijke streken, nog
verder dan de Germanen, in een deel van het land, waarvan men nog
maar heel weinig moist.

De Hunnen waren, Haar men denkt, niet blank zoals de Germanen,
maar gee! van huid. Zelfs de Germanen, die toch zulke dappere
krijgslieden waren, vreesden de Hunnen en het was vooral omdat
ze bang voor hen waren, dat ze zo ver mogelijk wilden terugtrekken
en de grenzen van het Romeinse Rijk overschreden. Het was veel
gemakkelijker om de Romeinen to bevechten, dan de Hunnen.

De Hunnen hadden meer van Wilde beesten dan van menselijke
wizens. Hun leider was een vreselijk wezen; hij heette Attila. Hij
snoefde er op, dat er nooit meer iets groeide, waar zijn paard ge-
lopen had. Hij en zijn Hunnen hadden al het land van het Oosten
af, bijna tot Parijs, veroverd en verwoest. Tenslotte hielden de Ger-
manen tegen hen stand en werd er een grote slag geleverd niet zo
heel ver van Parijs af, bij Chalons.

De Germanen vochten wanhopig, ze vochten als krankzinnigen.
Nu stonden de blanke barbaren tegenover de gele, en de Hunnen
werden verslagen. Dat was maar gelukkig ook, want als ze gewon-
nen hadden, zouden misschien die vreselijk woeste, gele mensen de
hele wergild veroverd en geregeerd hebben. De blanke barbaren
waren al erg genoeg, maar de gele zouden nog veel slechter geregeerd
hebben. Daarom staat de slag van Chalons met grote hoofdletters
in de geschiedenis geschreven:
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CHALONS ..... 451

Nadat Attila en zijn Hunnen verslagen waren bij Chalons, lieten
ze de Germanen met rust, maar nu trokken ze tegen de Romeinen
op. Ze keerden terug en trokken naar het Zuiden, naar Italie, waar
niemand kans zag hen tegen te houden. Ze vernielden alles op hun
weg. De mensen dachten er zelfs niet aan hen te bevechten. Ze von-
den de Hunnen monsters en gingen eenvoudig voor hen op de vlucht.
"Lo trokken de Hunnen dus door naar Rome.

Nu was er in die tijd een Paus in Rome, die Leo I heette, wat
„leeuw" betekent. Leo was natuurlijk noch soldaat, noch krijgsman,
maar hij en zijn kardinalen en bisschoppen gingen Rome uit, Attila
tegemoet. Ze hadden geen wapenrusting aan en niemand hunner
droeg enig wapen, waarmee hij vechten kon. De Paus en de zijnen
waren in prachtige staatsiemantels en rijk versierde gewaden gekleed.

Toen Attila en de Paus tegenover elkaar stonden, gebeurde er iets
vreemds. Wat het precies geweest is, weet niemand. Misschien
schrikte Attila van de pracht en luister van die Christenen. Misschien
vreesde hij, dat de hemel hem zou straffen, als hij die heilige wezens,
die hem tegemoet kwamen, alsof ze uit de hemel afdaalden, ver-
nietigde. In ieder geval vernietigde hij ze niet, en trok evenmin Rome
binnen, maar hij keerde om en verliet Italie voor goed, en hij en zijn
Hunnen keerden terug naar het onbekende land in het Noorden, van-
waar ze gekomen waren.

Nu de gevreesde Attila uit de ,weg was, zagen de Vandalen in
Afrika hun kans schoon, om Rome aan te vallen. Attila had Italie
nauwelijks verlaten, of de Vandalen staken van Afrika over en voe-
ren de Tiber op naar Rome. Zonder enige moeite namen ze de stag
in, roofden al, wat ze hebben wilden, en voerden alle schatten van
Rome mee.

Nu was het verslagen, en voor goed! Het was zo lang kampioen
geweest. Maar nu was zijn kracht verdwenen. Het was oud en zwak
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en niet langer in staat, zichzelf tegen deze troepen van barbaren te
verdedigen. Rome's laatste keizer droeg de schoonklinkende naam
„Romulus Augustulus", dezelfde naam als de eerste koning, Ro-
mulus, met de bijvoeging van Augustulus (wat kleine Augustus be-
tekent).

Rome werd verslagen in het jaar 476. Het Westelijk gedeelte van
het Rijk, waarvan Rome de hoofdstad was, brokkelde in stukken
en de stukken werden bestuurd door de Germanen.

Aileen het Oostelijk deel, waarvan Konstantinopel de hoofdstad
was, bleef bestaan. Dat Oostelijk deel werd niet door de barbaren
veroverd en bleef haast duizend jaar langer bestaan.

De mensen spreken van deze datum, 476, als van het einde der
Oude Geschiedenis. Na de Oude Geschiedenis is er een tijdperk van
duizend jaar, dat bekend staat onder de naam: „De Middeleeuwen".
De Middeleeuwen duurden tot ongeveer 1500 n. C. Ze worden zo
genoemd, omdat ze tussen de Oude en de Nieuwe Geschiedenis in
liggen.

De Germanen waren er vlug in — ruwe barbaren die ze waren —
om vele dingen van de Romeinen te leren, hoe vreemd dat ook klin-
ken mag. Reeds vO6rdat ze Rome veroverden, waren de meeste Ger-
manen al Christenen.

Natuurlijk moesten ze de Latijnse taal leren, om met hun ander-
danen te kunnen spreken. Maar ze veranderden er veel aan en ver-
mengden ze met hun eigen taal. Uit deze mengeling van talen ont-
stond tenslotte het Italiaans. De Germanen, die naar Spanje gingen,
vermengden op dezelfde manier hun taal met de Latijnse en hiervan
kwam het Spaans; in Frankrijk werd de mengeling van twee talen
bet Frans.

In Brittannie evenwel wilden de Angel-Saksen niets te doen heb-
ben met de Romeinen en de Romeinse taal niet gebruiken, maar ze
behielden hun eigen taal. Na enige tijd werd deze Angel-Saksische
taal Engels genoemd.
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De Angel-Saksen behielden ook hen eigen godsdienst en vereer-
den Thor, Wodan en de andere goden nog wel honderd jaar lang,
dus tot omstreeks 600 n. C.

De wereldgeschiedenis in een notedop 12
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Het jaar 500

Het was het jaar 500 op de Historische klok.
Maar in Konstantinopel woonde er nog een Romein, die heerste

over het Oost-Romeinse Rijk. Deze Romein heette Justinianus. Nu
waren er tot zijn tijd toe vele reglementen of wetten, waarmee de
mensen geregeerd werden.

Maar er waren er zoveel en ze waren zo verward, dat de ene wet
iets toeliet, wat een andere verbood.

Daarom was het heel moeilijk voor het yolk te weten wat het wêl.,
en wat het niet mocht doen.

Om aan dit gekibbel een eind te makers, had Justinianus een reeks
wetten ontworpen, om zijn yolk te regeren en vele daarvan waren
zo goed en juist, dat ze nog heden Belden.

En Justinianus deed nog iets, dat in stand bleef tot onze tijd toe.
Hij liet in Konstantinopel een heel mooie kerk bouwen, de Heilige
Sophia geheten. Hoewel het gebouw niet meer als kerk gebruikt
wordt, staat het er nu nog, na al die jaren, en is prachtig om te zien.

De onwetende Germanen leefden buiten Justinianus' rijk. Het
duurde voor hen bijna duizend jaar om te leren, wat elke school-
jongen tegenwoordig weet, en het eerste, wat tot hen doordrong,
was niet lezen of schrijven, maar het Christelijk geloof.

Omstreeks dezelfde tijd van Justinianus leefde er in Frankrijk een
koning, die Clovis heette. Clovis was natuurlijk een Germaan en
behoorde tot de stam der Franken, die de naam van Frankrijk aan
hun land gaven. Clovis geloofde in Thor en Wodan, net als zijn
yolk dit deed. Hij had een vrouw, Clothilde geheten, van wie hij heel
veel hield. Hoewel ze een Germaanse was, vond Clotilde al dat vech-
ten en die wreedheid, waarvan het yolk hield, verkeerd. Ze had
horen vertellen van de godsdienst van Christus en liet zich dopers.
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Daarop probeerde ze haar man Clovis ook tot het Christelijk geloof
over te halen.

Clovis zou juist ten oorlog trekken — was dus op het punt datgene
te doen, waartegen de Christenen predikten! Maar om zijn vrouw
plezier te doen beloofde hij, dat hij Christen zou worden, als hij de
slag won. Dit gebeurde en hij hield zijn woord, werd gedoopt en
liet zijn soldaten ook dopers. Clovis had Parijs tot hoofdstad van
zijn rijk gemaakt en dit is nog de hoofdstad van Frankrijk.

Ook omstreeks deze tijd leefde er een koning, Arthur geheten,
die over Engeland regeerde. Over deze koning zijn vele verhalen
en gedichten geschreven, maar we weten, dat het sprookjes zijn en
geen geschiedenis. Maar hoewel we dus weten, dat die verhalen niet
waar gebeurd zijn, zijn ze toch heel belangwekkend, net als die ver-
halen, die over de helden uit de Trojaanse Oorlog worden verteld.

Er werd verhaald, dat er een zwaard bestond, dat Excaibur heette
en zó vast in een steers gestoken was, dat niemand bet er uit kon
trekken, behalve de man, die koning over Engeland zou worden. Al
de edelen hadden het te vergeefs geprobeerd, tot op zekere dag een
jonge man, Arthur genaamd, het er met groot gemak uittrok en dus
tot koning werd uitgeroepen.

Koning Arthur koos een groep edelen uit, om met hem te regeren,
en daar zij met hem om een ronde tafel zaten, werden ze bekend als
de Ridders van de Ronde Tafel.
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,,coed zijn''

Wat versta je onder „goed zijn?"
De Germanen dachten, dat „goed zijn" betekende „dapper

zijn.
De Atheners vonden „goed" alles wat „mooi" was.
De Stoicijnen dachten, dat „nergens om geven" „goed" was.
De Epicuristen meenden, dat „een aangenaam leven leiden„ „goed"

was.

De martelaars vonden, dat „goed" was te lijden en te sterven. om
Christus' wil.

Sinds de tijd der eerste martelaren waren er altijd Christenen die,
omdat ze zeer, zeer goed wensten te zijn, de wildernis in trokken en
helemaal alleen gingen wonen. Ze wilden ver van de andere mensen
of wonen, zodat ze al hun tijd konden besteden met bidden en zich
in heilige gedachten verdiepen. Dit was volgens hen „goed" zijn.

In de loop der tij den evenwel gingen de mensen, die een heilig
leven wensten te leiden, inplaats van alleen te gaan wonen, zich in
groepen verzamelen en voor zichzelf huizen bouwen. Deze mensen
werden monniken genoemd, en bet huffs, waarin ze woonden, een
klooster of een abdij. De voornaamste monnik van zulk een abdij
werd abt genoemd en regeerde over de andere monniken als een
vader over zijn kinderen, gaf hun bevelen en strafte hen, als hij dat
nodig oordeelde.

In de zesde eeuw leefde er in Itali.6 een monnik, Benedictus ge-
heten. Hij was er vast van overtuigd, dat iemand werken moest om
heilig te zijn; dat werk daarvoor een onontbeerlijk iets was. Hij
vond ook, dat monniken Been geld voor zichzelf mochten hebben,
want in de Bijbel staat, dat Christus gezegd heeft: „Zo gij volmaakt
wilt zijn, gaat henen, verkoopt wat ge hebt en geeft het de armen."
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Benedictus stichtte dus een groep of orde van monniken, die het in
drie dingen eens waren:

Het eerste was, dat ze geen geld mochten hebben.
Het tweede, dat ze wilden gehoorzamen.
Het derde, dat ze niet trouwen mochten.
De monniken, die zich bij deze orde voegden, werden Benedic-

tijnen genoemd.
Nu zou je misschien denken, dat er bijna niemand te vinden was,

die zou willen beloven voor zijn ganse leven zich aan deze drie din-
gen te houden, maar toch waren er vele mensen — in elk land van
Europa — die Benedictijn werden.

Gewoonlijk woonden de monniken in kleine kale kamertjes als
gevangenis-cellen en aten hun zeer eenvoudige maaltij den samen aan
een tafel in een kamer, het zogenaamde refectorium. Zij baden bij
zonsopgang en zonsondergang en nog vele malen er tussen in, en
zelfs te middernacht onderbraken ze hun slaap om te bidden. Maar
bidden was niet hun enige bezigheid. Ze waren verplicht werk van
allerlei aard te verrichten en ze deden het blijmoedig, of ze vloeren
moesten schrobben of de tuin omspitten.

Dikwijls was het klooster gelegen op een dor of vochtig stuk land,
dat aan de monniken gegeven werd, omdat het toch voor niets ge-
schikt was of erger, gevaarlijk-ongezond. Maar dan togen de mon-
niken aan het werk, voerden het water af, ploegden de grond om
en kregen bet gedaan, dat die onvruchtbare grond vrucht ging dra-
gen. Dan gingen ze groenten voor hun tafel verbouwen en voeder
voor hun paarden, koeien en schapen. Al wat ze aten of nodig had-
den, verbouwden en maakten ze zelf.

Maar ze deden niet alleen ruwe arbeid, ze wijdden zich ook aan
fijner werk. Het boekdrukken was nog niet uitgevonden, alle boe-
ken moesten worden overgeschreven en het waren de monniken, die
dat deden, en de nude Latijnse en Griekse boeken overschreven.

De bladen van die boeken waren niet van papier, maar van kalfs-
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handschrift maakt.
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of schapevel gemaakt, dat perkament heette en veel sterker was en
veel Langer duurde dan papier.

Die oude boeken, door de monniken geschreven, werden „ma-
nuscripten" genoemd, wat „handschriften" betekent. Vele daarvan
zijn nog in muses en bibliotheken te zien. Enkele van die manuscrip-
ten zijn prachtig en vol toewij ding met drukletters geschreven, en
de beginletters en hoeken zijn versierd met figuren van bloemen,
druiventrossen, vogels en afbeeldingen in rood, goud en andere
kletiren.

Als de monniken deze boeken niet hadden overgeschreven, zouden
vele er van voor ons verloren gegaan of onbe-
kend gebleven zijn.

De monniken hielden ook dagboeken, waar-
in ze dag voor dag, jaar in, jaar uit neerschre-
ven, Welke belangrijke dingen er gebeurden.
Deze oude dagboeken of kronieken, zoals ze
genoemd worden, delen ons de geschiedenis
der tijden mede. Daar er geen kranten wa-
ren, zouden we niet weten, wat er toen ge-
beurd is, als deze kronieken niet geschreven
waren.

De monniken waren de knapste mensen van
die dagen en zij onderwezen anderen — jongen en ouden — in de
dingen, die ze zelf moisten.

De kloosters deden ook dienst als herbergen voor reizigers, want
ieder, die kwam en om nachtverblijf vroeg, werd binnengelaten en
kreeg voedsel en een plekje om te slapen, of hij geld had om te be-
talen of niet.

De monniken hielpen ook de armen en noodlijdenden. De zieken
kwamen eveneens naar het klooster om behandeld en verzorgd te
worden, zodat het daar dikwijls op een hospitaal geleek. Vele men-
sen, die dergelijke hulp of verzorging genoten hadden, schonken
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grote giften aan de kloosters, zodat die zeer rijk werden, al moch-
ten de monniken zelf er niets van bezitten.

Je ziet Bus, dat de monniken niet alleen maar aan heilige Bingen
dachten; het waren zeer nuttige burgers, en op velerlei manier ge-
droegen ze zich meer naar Christus' wensen, Ban enige andere groep
mensen dat sinds die tijd gedaan heeft. Zij waren in waarheid:

„Voor iets goed!"
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Een Kameel-drijver

We krijgen in dit hoofdstuk te horen van iemand, die een veran-
dering tot stand bracht in de ganse wereld. Het was noch een Ro-
mein, noch een Griek, en evenmin een Frank, een Vandaal, of een
Brit. Het was geen koning, geen generaal, maar slechts een...

KAMEELDRIJVER!

En hij woonde in een stad, die Mekka heette, ver weg in Arabie.
Zijn naam was Mohammed. Mohammed belastte zich met het uit-
voeren van allerlei orders voor een welgestelde Arabische dame, en
die dame werd op hem verliefd. Hoewel hij maar een arme kameel-
drijver en een bediende was, en zij rijk, trouwden ze. Ze leefden
samen heel gelukkig en er gebeurde niets opmerkelijks, todat Mo-
hammed veertig jaar was.

Mohammed had de gewoonte naar een rots in de woestijn te gaan
om na te denken. Op zekere dag, toen hij in het hol van de rots
was, kreeg hij een droom of visioen, zoals men dat noemt als zo iets
overdag gebeurt, terwijl iemand wakker is.

Mohammed vertelde later, dat hem in dat visioen de engel Gabriel
was verschenen en hem verteld had, dat God, die de Arabieren
Allah noemden, hem bevolen had, zich op te maken om het yolk
een nieuwe godsdienst te gaan prediken.

Mohammed keerde naar huffs terug en vertelde zijn vrouw, wat
er gebeurd was, en zij geloofde aan zijn woorden en werd zijn eerste
volgelinge. Mohammed begat zich op weg, zoals hem bevolen was,
en leerde zijn familie en vrienden, wat Allah hem, naar hij zei, be-
volen had, en ook zij geloofden hem en werden zijn volgelingen.
Maar toen hij uittrok om anderen, die geen familie of vrienden
van hem waren, in de nieuwe godsdienst te onderrichten, hielden
die hem voor krankzinnig, ja, misschien zelfs voor gevaarlijk. Ze
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kwamen dus bijeen en beraadslaagden, hoe ze zich van hem konden
ontdoen en desnoods hem doden. Maar Mohammed hoorde van hun
voornemen, pakte zijn bezittingen bij elkaar, trok met zijn vrouw
en degenen, die in hem geloofden, weg van Mekka en vluchtte naar
de stad Medina, die wat verder lag. Dit gebeurde in 622 en werd de
Hedzjra genoemd, wat in het Arabisch „vlucht" wil zeggen.

II( heb je de juiste datum verteld, omdat, zoals je zien zult, deze
godsdienst, die Mohammed stichtte, meer en meer verbreid werd,
zodat heden ten dage er evenveel mensen zijn, die in Mohammed
en zijn leer, als in Christus en zijn godsdienst geloven: er zijn nu
dus evenveel Mohammedanen op de wereld als Christenen. De Mo-
hammedanen begonnen te tellen van de Hedzjra af, 622, en noem-
den dat hun jaar 1, evenals de Christenen van Christus' geboorte af
tellen, de Grieken van de eerste Olympiade af en de Romeinen van
de stichting van Rome.

Deze nieuwe godsdienst heette de Islam. Van tijd tot tijd ontving
Mohammed, naar hij zeide, boodschappen van God. Mohammed
zelf kon lezen noch schrijven, en daarom liet hij deze boodschappen
door een ander op palmbladeren schrijven. Er kwamen zoveel van
die boodschappen, dat ze, men ze eindelijk bijeengegaard werden,
een dik boek vormden. Dit boek wordt de „Koran" genoemd en is
de Mohammedaanse Bijbel; het leert de Mohammedanen, wat ze
w e I en wat ze n i e t moeten doers.

Daar Mohammed in Mekka geboren werd, is Mekka de heilige
stad der Mohammedanen. leder goed Mohammedaan tracht ten-
minste eens in zijn levers naar Mekka te gaan, hoe ver hij er ook
vandaan woont, en hij bidt ook altijd met het gezicht naar Mekka
gekeerd. Altijd zijn er bedevaartgangers of Mekkagangers of pel-
grims, zoals zulke reizigers genoemd worden, op weg naar Mekka.

De Mohammedanen bidden tot Allah in een tempel, die „moskee"
heet, maar bovendien bidden ze vijf maal daags, waar ze zich ook
bevinden. Iemand, die een „madzin" genoemd wordt, roept dan



Mohdrnmed leefde nog maar tien
jaar na de Hedzjra, dat is dus tot 632.

Maar degenen, die na Mohammed kwamen, bleven zich aan die
nieuwe godsdienst houden en gingen voort, de mensen met het
zwaard in de hand tot Mohammedaan te maken.

Moedzin op een
minaret tot het

gebed oproepend.

Biddende Mohammedaan.

EEN KAMEEL-DRUVER
	

187

tot het gebed op. Hij gaat op een snort balkonnetje van de minaret
of moskee staan en roept luid: „Komt op tot het gebed, komt op tot
het gebed. Er is maar een God en dat is Allah!" De
Mohammedanen mogen niet, zoals de Christenen,
klokken gebruiken. En dan — het doet er niet toe,
wie de Mohammedaan is, Hoch waar hij is of wat hij
doet, hij Wendt zijn gezicht Haar Mekka, valt op zijn
knieen, buigt hoofd en handen ter garde en bidt.

Vele mensen voelden zich tot deze nieuwe gods-
dienst aangetrokken. Diegenen, die in de Islam ge-
loofden, werden bekend onder de naam van Mos-
lims, en het duurde niet lang, zoals ik al zeide, of
er waren evenveel Moslims of Mohammedanen als
Christenen.

In het begin trachtten de Moslims anderen tot
hun geloof over te halen, alleen maar door met hen
te praten en te vertellen, hoe heerlijk hun geloof
was en hoeveel beter dan het vorige. Maar weldra
begonnen ze anderen te d w i n g e n, Moslims te worden, of ze dat
wensten of niet. Ze lieten iedereen de keus: „Of je wordt Moslim, of
het gaat om je Leven!" Dat is toch wel een vreemde manier om ande-

ren tot een godsdienst over te halen,
maar de Moslims zeiden: Allah
wenste, dat iedereen Mohammedaan
zou worden en kon niet toelaten, dat
er mensen waren, die geen Moslim
waren.
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De Arabieren of Saracenen, zoals ze genoemd werden, trokken
Noordwaarts om naar Europa te komen, maakten veroveringen en
dwongen dan ieder, tot de Islam over te gaan. Wie zich niet Wilde
bekeren, werd gedood. Tenslotte bereikten ze de stad van Konstan-
tijn, Konstantinopel, waar de mensen Christenen waren. Dit was de
toegang van Azie naar Europa, en de Arabieren wilden die berei-
ken. Maar de Christenen gooiden kokende teer en brandende olie
van de stadsmuren op hen neer en hielden tegen de Moslims stand,
zodat ze niet verder konden. Telkens en telkens weer trachtten de
Moslims de stad in handen te krijgen, maar vruchteloos. Eindelijk
moesten ze het opgeven op deze manier Europa binnen te dringen.

Toen beproefden ze het van de tegenovergestelde kant, van
Mekka af, en maakten de lange, lange omweg naar Europa. Met
weinig moeite trokken ze dwars door Egypte en bekeerden ieder tot
de Islam. Ze bleven voorttrekken langs de kust van Afrika, zich
van alles, wat ze zagen, meester makend, totdat ze de Oceaan be-
reikten. Toen keerden ze zich naar het Noorden, namen schepen,
staken de straten van Gibraltar — eigenlijk: Gebel al Tarik
--_-_, Rots van Tarik, zoals hun aanvoerder heette — over en drongen
Spanje binnen. En ze gingen voort en voort tot in Frankrijk. Het
scheen wel, dat ze binnenkort heel Europa zouden veroveren en de
hele beschaafde wereld Mohammedaans zouden makers. Maar ein-
delijk, dicht bij de stad Tours, in Frankrijk, ontmoetten ze een man,
die hun het hoofd bood. De koning van Frankrijk had een zekere
Karel tot rechterhand; deze had de bijnaam van Karel Martel (Ha-
mer) gekregen, omdat hij zulke vreselijke klappen kon uitdelen.
Karel was hofmeier, de opperste in het paleis, wat betekende, dat
hij de eerste dienaar van de koning was, maar hij was heel wat knap-
per dan de koning zelf. Deze laatste had ook weinig in te brengen.

Karel Martel trok met zijn Franse soldaten de Moslims tegemoet,
en in de buurt van Tours versloeg hij ze zo geweldig, dat ze nooit
meer getracht hebben verder door te dringen. Zo werd Europa ten-
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slotte gevrijwaard voor de heerschappij van de Islam en de Sara-
cenen. Deze slag bij Tours had plaats in 732, precies honderd jaar
na Mohammed's dood. De volken ten Zuiden en Oosten van de Mid-
dellandse Zee zijn nu nog Mohammedaans.



HOOFDSTUK 4
Arabische dagen

De Moslims hadden geprobeerd Europa door de hoofddeur bin-
nen to trekken en het was hun niet gelukt.

Kokende teer en olie hadden hen voor Konstantinopel tegenge-
houden.

Karel Martel had hen bij Tours teruggeslagen.
Europa was dus gespaard voor een verovering door de Moslims

en voor het geloof aan de Islam. Toch zouden we wel eens willen
weten, hoe Europa er uitgezien zou hebben, als de Moslimse Arabie-
ren het veroverd hadden; want die waren in vele opzichten een groot
yolk en wij hebben vele dingen van hen geleerd; daarvan zal ik je
wat vertellen.

De Phoeniciers vonden ons alfabet uit, maar de Arabieren bedach-
ten de cijfers, die wij bij het rekenen gebruiken. De Romeinen ge-
bruikten letters in plaats van cijfers, V was 5, X was 10, C werd ge-
bruikt voor 100, M voor 1000 enz.

Je ziet nog wel eens Romeinse cijfers — bijvoorbeeld op wijzer-
platen — maar alle cijfers, die je tegenwoordig elke dag bij het
rekenen gebruikt zijn Arabische cijfers.

Een tweede voorbeeld:
De Arabieren bouwden veel mooie gebouwen, maar die zagen er

heel anders uit dan die van de Grieken, Romeinen en Christenen.
De deuren en vensteropeningen waren rond in plaats van vierkant,
gewoonlijk hoefijzervormig. Boven op hun moskees zetten ze graag
koepels, waarvan de vorm op een ui geleek, en aan de hoeken slanke
torentjes of minarets, vanwaar of de madzin het uur voor het gebed
kon afroepen. Ze bedekten de muren van hun gebouwen met prach-
tige mozaieken en tekeningen.

Nog een voorbeeld.
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In ArabiE groeide een kleine struik, waaraan bessen hingen met
zaad erin. De schapen schenen van die bessen te houden en werden
buitengewoon levendig, als ze er van gegeten hadden. Toen probeer-
den de Arabieren zelf het zaad van die bessen te eten en ondervon-
den dezelfde uitwerking. Daarop maakten ze een drank uit dat zaad,
nadat ze het eerst gebrand en gemalen hadden en gekookt in water.
Dat was de koffie, die de Arabieren ontdekten en die nu in de ganse
wereld gedronken wordt.

Weer iets anders.
De Arabieren ontdekten de alcohol, maar verboden ook het ge-

bruik, daar ze oordeelden, dat hij vergiftig was.
Nog weer iets anders.
Wollen stoffen, die men voor kleren gebruikt, werden gemaakt

van het haar van schapen en geiten. Daar het haar van vele dieren
nodig was voor een klein beetje stof, was wol heel duur. De Ara-
bieren vonden uit: stof te maken van een plant, de katoenplant, wat
natuurlijk veel goedkoper was. Om de stof te versieren en ze aardig
en aantrekkelijk te maken, drukten ze op de effen stof houten blokjes
van verschillende worm, die in kleurstof gedoopt waren. Deze door
de Arabieren uitgevonden bedrukte stof werd „calico" genoemd.

En dan nog dit.
De Arabieren maakten zwaarden en messen van zulk prachtig staal,

dat ze dubbel gebogen konden worden zonder te breken, en men
zegt, dat ze zo scherp waren, dat ze het dunste op het water drijvencl
haartje konden doorsnijden, wat overigens alleen het beste scheer-
mes kan doen, en toch waren ze tegelijkertijd zo sterk, dat ze een
ijzeren staaf konden doorsnij den. Zulke zwaarden werden in het
Oosten gemaakt in een plaats, die Damascus heette en in Arabiè ligt,
en in het Westen in Toledo, dat is in Spanje, en die zwaarden en
messen waren bekend als Damasceense en Toledo-klingen.

Dicht bij de plaats, waar Babylon eens lag, bouwden de Arabieren
een stad, die Bagdad heette. Je zult er van gehoord hebben, als je
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ooit de verhalen uit „De Duizend en een Nacht" gelezen hebt, want
de meeste er van vertellen van Bagdad. Het was de Oostelijke hoofd-

ftietwagep. de......

Een Mohammedaanse gesluierde vrouw, staande
bij een Saraceens-versierde boog.

stad der Moslims. In Bagdad bouwden de Arabieren een grote school,
die vele, vele jaren beroemd is geweest. Cordova in Spanje was de
Westelijke hoofdstad, en daar bouwden ze een andere grote school.

Ik zou je nog meer kunnen vertellen van wat dit yolk deed — hoe
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het het schaakspel uitvond, dat van alle spelen het meest van het
verstand vergt; hoe ze klokken met slingers uitvonden, om de tijd
te weten — daarvOOr hadden de mensen geen echte klokken; hoe
ze prachtige bibliotheken stichtten en zo voorts — maar dit is voor
het ogenblik genoeg om je te laten zien, wat een knap yolk het was.

De Arabieren waren geen Arias; ze behoorden tot de familie der
Semieten, dezelfde, waartoe de Phoenicièrs en de Joden behoorden.
Zij waren even knap als bun neven, de Phoenicia's, maar ze waren
tegelijkertijd even vroom als hun andere neven, de Joden, die im-
mers zo godsdienstig waren.

Aileen hadden de Mohammedanen heel eigenaardige begrippen
over de vrouwen. Zij vonden, dat het niet te pas kwam, dat een
vrouw haar gezicht aan mannen liet zien, en daarom moest elke
vrouw een dichte sluier dragen, die haar hele gezicht, behalve haar
ogen bedekte, als ze zich begaf naar een plaats, waar mannen waren.
Door zulk een sluier kon ze zelf zien zonder gezien te warden.

Maar het eigenaardigste waren deze twee dingen: ze meenden,
dat de vrouwen alleen maar geschikt waren om slavinnen te zijn
voor de mannen, en ze dachten, dat een man evenveel vrouwen
mocht hebben als hij Wilde! Hoe zou Europa er wel uitgezien hebben,
als de Mohammedanen de overige wereld ook veroverd hadden; als
ze geen enkel Christelijk land hadden overgelaten; als we nu allemaal
Moslims waren, in plaats van Christenen!!!

De wereldgeschiedenis in een notedop 13



HOOFDSTUK 4	
den licht in de duistere

eeuwen

Europa was driehonderd jaar „donker" geweest. Je weet, war ik
daarmee bedoel. Er waren geen „verlichte" mensen genoeg, om het
licht te makers. Germanen hadden over de brokstukken van het
nude Romeinse rijk geheerst.

De Arabieren waren verlicht, maar die woonden niet in Europa.
Maar in 800 was er een heel „helder licht", een man — een koning

— die door zijn macht en beleid in staat was om de stukken van.
Europa weer aan elkaar te voegen en een nieuw Romeins rijk te vor-
men. Doch hij was geen Romein, maar een Germaan, zoals je weten
kunt door zijn naam, Karel. Hij was een kleinzoon van die Karel
Martel, die de Moslims bij Tours had tegengehouden, en hij werd
bij zijn Franse naam genoemd, Charlemagne, wat Karel de Grote
betekent.

Karel de Grote was eerst alleen maar koning der Franken, doch
daarmede was hij niet tevreden en weldra veroverde hij de Landers
ter weerszijden van Frankrijk, gedeelten van Spanje en Duitsland.
Daarop verplaatste hij de hoofdstad van zijn rijk van Parijs naar een
plaats in Duitsland, die Aken heette, Welke voor dit grotere rijk ge-
makkelijker gelegen was, en bovendien waren er te Aken warme
bronnen voor heerlijke baden, en Karel de Grote hield veel van
baden.

Italiè werd toen gedeeltelijk geregeerd door de Paus. Maar de
Paus had heel veel moeite,met een paar volksstammen in het Noor-
den van ItaliE en vroeg aan Karel de Grote, of hij niet eens kon
komen om die stammen te onderwerpen. Karel de Grote was vol-
komen bereid om de Paus te helpers, en dus kwam hij naar Italie
en bedwong met gemak die lastige stammen. De Paus was hem heel
dankbaar en wenste hem nu te belonen.
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Nu waren de Christenen uit alle oorden gewoon, tochten naar
Rome te ondernemen, om te kunnen bidden in de grote Sint Pieters-
kerk, die gebouwd was op de plek, waar Petrus gekruisigd werd.
Karel de Grote nu bracht tegen Kerstmis van het jaar 800 zulk een
bezoek aan Rome. Op Kerstdag ging hij naar de Sint Pieter en lag
voor het altaar te bidden, toen de Paus naar voren kwam en hem
een kroon op het hoofd zette. De Paus kroonde hem tot „Keizer",
en daar in die tijd de Paus koningen en keizers kon „makers", werd
Karel( de Grote keizer van Italie naast zijn koningschap over de
andere landen, waarover hij reeds regeerde. Al die landen samen
waren nu werkelijk ongeveer als het Westelijk deel van bet oude
Romeinse rijk. Karels keizerrijk geleek dus op een Nieuw Romeins
rijk, met dit grote verschil, dat het niet door een Romero, maar door
een Germaan werd geregeerd.

In die dagen, toen de Germanen regeerden, waren er maar weinig
mensen, die enige ontwikkeling hadden, en bijna niemand kon lezen
of schrijven. Karel de Grote verlangde naar meer ontwikkeling,
maar er was niemand in zijn eigen land in staat hem te onderrichten.
In Engeland leefde echter een zeer geleerde monnik, die Alcuinus
heette. Hij was de knapste man van zijn tijd en daarom nodigde Karel
de Grote hem uit, over te steken en hem en zijn yolk te komen onder-
wijzen. Alcuinus onderrichtte Karel de Grote in allerlei weten-
schappen, leerde hem Latijnse en Griekse dichtkunst begrijpen en
maakte hem bekend met de wijsheid der Griekse wijsgeren.

Karel de Grote leerde al deze Bingen met groot gemak, maar toen
hij het eenvoudige lezen en schrijven zou leren, vond hij dat te moei-
lijk. Hij leerde een weinig lezen, maar bleek niet in staat te leren
schrijven. Men vertelt wel, dat hij met zijn schrijfboek onder zijn kus-
sen ging slapen en er zich, iedere keer dat hij wakker werd, in oefen-
de. Hij begon pas te studeren, toen hij -al volwassen was, maar hij
bleef het zijn hele verdere levers doers.

Ondanks het feit dat zijn dochters prinsessen waren, lief Karel de
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Grote haar weven leren, naaien, kleren maken en koken, alsof ze in
haar eigen levensonderhoud zouden moeten voorzien.

Karel de Grote was zo rijk en machtig, dat hij alles kon krijgen
wat hij wenste, maar toch Wilde hij eenvoudig eten en eenvoudige
kleren dragen. Hij hield niet van al de weelde, die de mensen uit
zijn omgeving zo graag hadden. Op zekere dag nam hij, alleen maar
om zijn edelen te do-en zien hoe belachelijk het was, dat ze in zijde
en satijn gekleed waren, hen mee op de jacht, terwiji het begon te
stormen. Toen kon hij ze uitlachen. Dat: vond hij zelf een kostelijke
grap. Want je kunt je voorstellen hoe al die satijnen en zijden kleren
er uitzagen, doorweekt van de regen en bedekt met modder!

Maar hoewel hij voor kleren een eenvoudige smaak had, bewoonde
hij een prachtig paleis. Hij voorzag het van met goud en zilver
ingelegde tafels en stoelen en andere prachtige meubels. Hij had er
zwembaden, een prachtige bibliotheek en een theater, en liet er
wondermooie tuinen om heen aanleggen.

Terwijl Karel de Grote nog leefde, was er in het verre Bagdad
een Khalif, die Haroen heette, wat het Mohammedaanse woord is
voor Aaron. je zult van hem gehoord hebben, als je in de „Duizend
en een Nacht" gelezen heft, want die verhalen zijn in die tijd ge-
schreven, en Haroen komt er in voor.

Hoewel Haroen een Mohammedaan was en geen Christen, en
regeerde over een land, dat de Christenen haatte, bewonderde hij
Karel de Grote van harte. Om hem daarvan een bewijs te geven,
zond hij hem waardevolle geschenken, en onder meer een klok, die
de uren sloeg, wat, zoals je je herinneren zult, een Arabische uitvin-
ding was. Dit was een merkwaardig cadeau, want er waren toen
nog geen klokken in Europa. De mensen moisten de tijd van de
dag door te kijken naar de schaduw van een zonnewijzer, of anders
naar de hoeveelheid water of zand, die men van de ene kruik in
de andere liet lopen.

Haroen regeerde verstandig en goed over de Mohammedanen en
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daarom werd hij „al Rashid" genoemd, wat „de Rechtvaardige" be-
tekent. Weet je nog, Welke Griek ook „de Rechtvaardige" genoemd
werd?

Haroen had de gewoonte zich als werkman te verkleden, om zich
zo onder het yolk te kunnen begeven. Dan sprak hij met de rnensen,
die hij op straat en op de markt tegenkwam om te weten te komen,
hoe ze over zijn bestuur en de toestanden in het algemeen dachten.
Als hij die oude kleren aan had, spraken ze vrijuit tegen hem, want
dan moisten ze niet, wie hij was en zagen hem voor een kameraad
aan. Op deze manier leerde Haroen veel van de moeilijkheden, waar-
in het yolk zich beyond, kennen, en tevens, wat hun al of niet beviel
in zijn wijze van regeren. Dan ging hij terug Haar zijn paleis en lief
allerlei regeringen en wetten verbeteren, die verkeerd of onrecht-
vaardig gebleken waren.

Toen Karel de Grote stierf, was er niemand groot of sterk genoeg,
om het nieuwe Romeinse rijk in stand te houden, en weer verbrok-
kelde het in vele stukjes.
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Om een begin te waken

Engeland is een betrekkelijk klein eiland.
In 900 n. C. was het een heel onbelangrijk eilandje.
Nu-is het nog een klein eiland, maar tevens het belangrijkste eiland

van de wereld!
Ongeveer honderd jaar na Karel de Grote — dat is dus in 900
regeerde er in Engeland een koning, Alfred geheten. Toen Alfred

nog een jongen was, kostte het hem veel moeite te leren lezen, want
hij hield niets van leren.

In die dagen waren er in vele van die door monniken met de hand
geschreven boeken aardige tekeningen en vrolijk gekleurde, ja zelfs
vergulde letters. Op zekere dag liet Alfreds moeder zo'n boek aan
haar kinderen zien en beloofde, het te geven aan degeen, die het
het eerst kon lezen. Dat was een beetje inspanning waard! Alfred
Wilde het boek graag winnen en daarom deed hij voor het eerst in
zijn leven werkelijk zijn best. Hij studeerde zó hard, dat hij het in
heel korte tijd lezen kon, eer dan zijn broers, en zo won hij het boek.

Toen Alfred groot was, werd Engeland lastig gevallen door zee-
rovers. Deze zeerovers waren neven van de Engelsen, een stam van
Germanen, die Noormannen of Denen heetten. De Engelsen waren
al lange tijd Christenen en hadden een zekere beschaving, maar die
Noormannen waren nog ruw en waist. Ze staken de zee over, land-
den op de Engelse kust, plunderden steden en zeilden dan terug, alles
van waarde, war ze in handen kon krijgen, meenemend. Tenslotte
werden de Noormannen zó brutaal, dat ze zich niet eens uit de voe-
ten maakten, nadat ze het land geplunderd hadden.

De troepen van de koning trokken uit om die zeerovers te straf-
fen, maar in plaats van ze te verslaan, werden ze zelf verslagen. Het
begon er naar uit te zien, dat de Noormannen, die zo aardig bezig



OM EEN BEGIN TE MAKEN	 199

waren alles te doen, wat hun behaagde, Engeland zouden veroveren
en over zijn bewoners gaan regeren.

Alfred kwam tot het besluit, dat de beste manier, om met de Noor-
mannen te vechten, op het water was en niet op het land; hij begon
dus met grotere en betere schepen te laten bouwen dan die van de
Noormannen. Na enige tijd had hij iets dat op een vloot geleek
bij elkaar, en de schepen waren werkelijk groter dan die van de Noor-
mannen, maar ze waren zó groot, , dat ze niet in ondiep water kon-
den komen, zonder aan de grond te raken. De Noorse vaartuigen
daarentegen konden door hun kleine afmeting veilig dicht bij de
kust komen. Maar in diep water was Alfreds vloot sterk en machtig.
Dit was de eerste vloot, die Engeland had. Tegenwoordig behoort die
vloot tot de grootste van de hele wereld; het was dus Alfred de Grote,
die er meer dan duizend jaar geleden het begin van maakte.

Nadat Alfred vele jaren tegen de Noormannen gevochten had,
leek het hem het best, een overeenkomst met hen te sluiten, en hun
een stuk van Engeland te geven, waar ze woven konden, als ze wilden
beloven, niet meer te stelen en in vrede te leven! Daarin stemden de
Noormannen toe en ze vestigden zich rustig in de streek, die Alfred
hun afstond, en weldra werden ze Christenen. Daarmede waren de
moeilijkheden ten einde.

Alfred maakte heel strenge wetten en strafte degenen, die verkeerd
deden, zwaar. Er werd dan ook gezegd, dat het Engelse yolk zo ge-
hoorzaam was gedurende zijn regering, dat men goud aan de weg
kon laten liggen zonder dat iemand het stelen zou.

Alfred liet ook geleerde mannen uit Europa komen om zijn yolk
te leren, hoe ze allerlei dingen moesten maken, en de jongens en
meisjes, en ook de ouderen, te leren lezen en schrijven. Men zegt
ook, dat hij een school stichtte, die nu een van de bekendste van de
wereld is, n.l. de universiteit van Oxford, die dus meer dan duizend
jaar oud is.

Alfred bouwde echter niet alleen een vloot, maakte niet alleen
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wijze wetter en stichtte scholen en universiteiten, maar hij deed nog
veel meer nuttige dingen.

Hij vond bijvoorbeeld een manier uit om de tijd te weten door
het brander van een kaars. je hebt gehoord, hoe buitengewoon merk-
waardig het uurwerk gevonden werd, dat Haroen-al-Rashid honderd
jaar te voren aan Karel de Grote had gegeven. Hoewel tegenwoor-
dig staande klokken zeer algemeen zijn, waren ze toen iets heel bui-
tengewoons, omdat er in 't geheel Been uurwerken of horloges in
Engeland bestonden. Alfred merkte op, hoe snel kaarsen verbrand-
den en maakte er op verschillende hoogten kerfjes in, die juist het
stuk aangaven, dat ze in een uur verbrandden. Dat werden tijd-
kaarsen genoemd.

Kaarsen werden ook om haar licht gebruikt, maar als ze meege-
nomen werden naar buiten, hadden ze grote kans door de wind
uitgeblazen te worden. Daarom bedacht Alfred, ze in een doosje te
zetten, en, om het licht er door heen te laten schijnen, lief hij de zij-
kanten van stukjes heel dun koehoorn maker, want glas was zeer
schaars.

Zulke uitvindingen schijnen natuurlijk nietig en onbelangrijk als
je ze vergelijkt met de wonderbaarlijke hedendaagse uitvindingen
en de prachtige machines, die nu bij duizenden gemaakt worden.
Maar ik heb je er van verteld om je te laten zien, hoe onwetend, ja
haast barbaars de Engelsen, evenals de andere Germaanse stammer
in Europa, toen nog waren.

Wat waren de Arabische denkers met hun staande klokken ver
boven hen verheven! De Engelsen „maakten nog pas een begin!"
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Het einde van de wereld

Wat zou je doen als je moist, dat de wereld de volgende week, of
desnoods het volgend jaar vergaan zou?

De mensen, die in 900 en zoveel leefden, meenden, hoe er in het
laatste boek van de Bijbel iets stond dat aanduidde, dat de wereld
zou vergaan in het jaar 1000 — dat het milennium genoemd werd
naar het Latijnse woord, dat een duizendtal betekent.

Sommige mensen waren er blij om. Ze waren zo arm, ellendig en
ongelukkig, dat ze verlangden naar de hemel, wear alles mooi en
heerlijk zou zijn, als ze tenminste hier beneden braaf geweest waren.
Daarom leefden ze buitengewoon goed en deden alles, om zich een
plaats in de hemel te verdienen, als deze oude wereld zou vergaan.

Anderen verlangden dear niet zo naar.
Maar — dachten ze — als het einde tech al zo nabij was, mochten

ze zich wel haasten om nog moat te genieten, zolang de gelegenheid
zich daartoe leende.

En ziedaar, het jaar 1000 kwam en er gebeurde — niets! Eerst
dachten de mensen, dat er eenvoudig een vergissing was gemaakt
in de jaartelling en er nog niet in werkelijkheid duizend jaren na
Christus' geboorte verstreken waren. De jaren gingen voorbij en
nog altijd verwachtten de mensen de ondergang van de wereld.
Ze herlazen hun Bijbel en dachten, dat misschien bedoeld was dui-
zend jaar na Christus' d o o d, in plaats van na zijn geboorte. Dear
de tijd verstreek, zonder dat er iets veranderde, begon men te denken
dat de ondergang, om de een of andere onbegrijpelijke reden, was
uitgesteld. Maar pas vele jaren na het milennium begonnen de men-
sen tenslotte te beseffen, dat de wereld nog in het geheel niet ver-
gaan zou.

Van tijd tot tijd gebeurt het nog, dat iemand, die meent weer den
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anderen te weten, het einde van de wereld aankondigt; maar we kun-
nen er zeker van zijn, dat de wereld zal blijven bestaan nog Lang,
nadat wij allen volwassen en gestorven zullen zijn, en onze kinderen
ook.

In diezelfde tijd, dat de mensen de ondergang van de wereld
verwachtten, leefde er in het Noorden van Europa een Germaanse
stam, waarvan de leden geen Christenen waren en er niet om gaven,
wat er in de Bijbel stond over dat vergaan van de wereld. Zij be-
hoorden tot dezelfde familie als de Noormannen, die naar Engeland
kwamen in koning Alfred's tijd. Ze werden Noormannen of Vikings
genoemd. Het waren stoutmoedige zeevaarders, nog meer gehard
en onverschrokken dan de Phoenicische zeelieden van vroeger. Hun
schepen waren zwart geschilderd en op de boeg waren afbeeldingen
van zeemonsters en draken gesneden. Zij zeilden over de Noordelijke
zeeèn en verder naar het Westen, de ondergaande zon tegemoet, dan
zeevaarders ooit gekomen waren. Ze hadden IJsland en Groenland
ontdekt en bereikten tenslotte de Amerikaanse kust, zodat ongeveer
in hetzelfde jaar, dat in Europa de Christenen het einde van de
wereld verwachtten, de Vikings bereikten, wat z ij meenden, dat
het eind van de wereld was.

Ze noemden het nieuwe land „Wijnland", omdat ze er druiven
vonden, waarvan wijn gemaakt wordt. Maar ze waagden zich niet
ver het land in en dachten, dat het weer een klein eilandje was. Ze
hadden geen idee, dat het een nieuwe wereld was. Maar het lag te
ver van hun eigen land en ze vonden er wilden, die het hun zo onge-
noeglijk maakten, dat ze voor goed terug voeren.

Daar de Vikings zich niets meer om deze ontdekking bekommer-
den, dacht niemand er meer aan tot bijna 500 jaar later.
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Echte kastelen

Omstreeks het jaar 1000 waren er bijna overal in Europa kastelen,
en het waren Been sprookjes-kastelen, maar echte, met echte mensen
er in.

Na de val van Rome in 476, toen het Romeinse Rijk als een leg-
kaart-puzzle in stukjes was gebroken, en de mensen op die stukjes
kastelen bouwden, ging men daarmee voort tot in de vijftiende
eeuw. En nu zal ik je vertellen, waarom en hoe ze gebouwd werden
en waarom men er tenslotte mee op hield.

Het was de gewoonte dat een heerser, hetzij hij een koning of een
Prins was, als hij een ander overwonnen had, aan de generaals die
met hem gevochten hadden en hem geholpen, de slag te winnen,
tot beloning gedeelten van het veroverde land gaf, inplaats van hen
met geld te betalen. De generaals gaven op hun beurt stukjes van
hun land aan de troepenhoofden, die onder hen stonden en hen in
de oorlog hadden bijgestaan. Deze mannen, die land kregen, wer-
den landheren genoemd of edelen, en elke landheer was weer vazal
van degene, die hem het land gegeven had. Elke vazal moest be-
loven met zijn landheer ten strijde te trekken, telkens als het nodig
was. Maar hij mocht zo'n belofte maar niet zonder meer doen; hij
moest die op een bepaalde manier afleggen, zodat ze meer bindend
was. Hij moest dan voor zijn landheer knielen, zijn gevouwen han-
den leggen tussen die van zijn heer en de plechtige gelofte afleggen
te zullen meestrijden, als hij opgeroepen werd. Dit werd genoemd:
„Hu1de bewijzen". En daarna moest hij dit minstens eens per jaar
herhalen. Deze methode van land wegschenken en alles wat ermee
samenhing, wordt in de geschiedenisboeken het „leenstelser ge-
noemd.

Elk van de heren of edelen bouwde dan een kasteel voor zich op
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het land dat hij gekregen had en woonde daar als een koninkje met
al zijn dienstbaren om zich heen. Het kasteel was niet alleen zijn
waning, maar moest tevens als fort dienst doen, om hem te bescher-
men tegen de andere leenheren, die het hem misschien zouden wil-
len afnemen. Daarom werd het gewoonlijk op de top van een heu-
vel of rots gebouwd, zodat de vijand het niet of slechts met moeite
kon bereiken. Het was door grate muren omringd, dikwijls wel tien
voet dik. Om de wallen liep meestal een diepe gracht, die het de
vijand nog lastiger maakte om het kasteel binnen te komen.

In vredestijd, als er niet te vech-
ten viel, bebouwden de mannen
het land random het kasteel; maar
als er oorlog was tussen de leen-
heren, kwamen alle onderhorigen
binnen de muren van het kasteel
en brachten al bun voorraden, vee
en bezittingen mee, zodat ze daar
maanden of zelfs jaren konden
blijven, zolang het gevecht duur-
de. Daarom moest een kasteel zo
groat zijn: opdat het zoveel men-
sen en dieren zulk een lange tijd
zou kunnen herbergen; en dikwijls
geleek bet wel een ommuurde stad.

Binnen de muren van het kasteel waren vele kleinere gebouwen:
om onderdak te verschaffen aan mensen en dieren, om eten in te
koken, en om voorraden in te bewaren. Er beyond zich zelfs meer-
malen een kerk of kapel in. Het hoofdgebouw was natuurlijk de
waning van de leenheer zelf en heette: Het s 1 o t.

Gedurende de lange wintermaanden werd de familie beziggehou-
den met liedjes en verhalen van mensen, die minstreels genoemd wer-
den; deze maakten muziek, zongen en vermaakten het gezelschap.

Kasteel, ophaalbrug, gracht en edelen.
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Zo opgesloten binnen de kasteelmuren scheen het wel, alsof de
heer en zijn gezin absoluut beveiligd waren tegen vijandelijke aan-
vallen. In de eerste plaats zou een vijand de gracht moeten over-
steken, die bet kasteel omringde. Over die gracht was een ophaal-
brug, die leidde naar de ingang of de poort van het kasteel. In de
ingang zelf was een ijzeren poort, die valdeur heette, en gewoonlijk
als een venster werd geopend, om er de mensen door te laten. In
oorlogstijd bleef de brug opgehaald. Maar voor het geval, dat men
een vijand zag naderen en niet meer de tijd had om de brug op te
halen, werd de valdeur in een ogenblik gesloten. Was de brug op-
gehaald, dan was het onmogelijk in het kasteel te komen behalve
door de gracht. Ieder, die dit trachtte te doen, kreeg stenen of ko-
kende teer van boven af op zijn hoofd.

In plaats van vensters waren er in de kasteelmuren alleen maar
lange gleuven, waardoor de krijgers pijlen op de vijand konden
afschiQten. Daarentegen was het voor iemand, die buiten stond, bui-
tengewoon moeilijk door zo'n smalle spleet een piji te schieten.

En toch werden de kastelen aangevallen. Somtijds bouwde de
vijand een hoge houten toren op wielen, rolde die zo dicht moge-
lijk naar de muren toe en schoot dan van boven af in het kasteel.

Soms maakten ze een soort van tunnels van buiten af onder de
grond, onder de gracht en de muren door, tot in het kasteel.

Ook maakten ze heel grote toestellen, die stormrammen genoemd
werden, en daarmee beukten ze de muren omver.

En dan gebruikten ze ook wel een soort van machines zoals grote
stormkatten, om,stenen over de muren te gooien. Natuurlijk waren
er °ten kanonnen, kanonskogels, Hoch geweren of buskruit.b

De beer en zijn gezin waren de mensen van hoge stand; al de
anderen waren niet veel meer dan slaven. In vredestijd woonde bijna
al bet gewone yolk buiten de kasteelmuren op het land, dat de beer-
lijkheid genoemd werd. De heer g a f zijn mensen zo weinig mo-
gelijk en t r o k van hen zoveel hij kon. Hij moest hen voeden en
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enigszins voor hen zorgen, zodat ze voor hem konden vechten en
hem dienen, evenals hij zijn paarden moest to eten geven en verzor-
gen, die hem in de strijd droegen en het vee, dat hem melk en
vlees verschafte. Maar hij verzorgde zijn onderhorigen niet zo goed
als zijn huisdieren. Het mindere yolk moest zijn beer zijn tijd en
zijn arbeid leveren, en een groot deel van de oogst. Die mensen
zelf leefden in ellendige hutten, die op koestallen geleken en waarin
maar yen kamer was met een lemen vloer.

Deze arbeiders werden lijfeigenen genoemd. Soms gebeurde het,
dat een lijfeigene dit leven niet langer kon uithouden en wegliep.
Als hij na een jaar en een dag niet gevangen was, was hij een vrij
man. Maar werd hij voor die tijd gepakt, dan mocht de heer hem
laten geselen, branden met gloeiende ijzers, ja zelfs zijn handen af-
hakken. Een heer kon werkelijk haast alles doen, wat hij maar wou
met zijn lijfeigenen — behalve ze doden of verkopen.

Hoe lijkt je dat stelsel?
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Kidders en Riddertijd

In de geschiedenis zijn de jaren, waarover ik nu verteld heb, be-
kend als de dagen der Ridderschap, wat betekent, dat er edelvrou-
wen en edellieden waren. De leenheer en zijn familie waren dan de
edelen; al de anderen, veel meer in aantal, waren maar gewoon
yolk.

Voor deze mensen waren er geen scholen. Er werd weinig voor
hen gedaan. Zij moesten leren werken, anders niet. Maar de zoons
van de heer van het kasteel kregen zorgvuldig onderricht; ook zij
leerden echter maar twee Bingen: hoe ze edelman moesten worden,
en hoe ze vechten moesten. Lezen en schrijven werd van geen belang
geacht; het werd dan ook als tijd verknoeien beschouwd zulke din-
gen te leren.

Weet je, hoe de zoon van zo'n edelman opgevoed werd? Tot zijn
zevende jaar bleef hij bij zijn moeder. Zodra hij die leeftijd bereikt
had, werd hij page genoemd en dat bleef hij zeven jaar lang, dus
tot zijn veertiende. In zijn page-tijd was zijn voornaamste bezigheid
de dames van het kasteel te dienen. Hij deed boodschappen voor
haar, bediende haar aan tafel enz. Hij leerde ook paardrij den en
dapper en welgemanierd zijn.

Als hij veertien jaar was, werd hij schildknaap en bleef dat ook
zeven jaar, dus tot zijn een en twintigste. In zijn schildknapêntijd
moest hij de heren dienen op dezelfde manier, als hij het als page
de dames gedaan had .Hij verzorgde de heren-paarden, ging mee
ten oorlog, leidde dan een extra-paard mee en droeg een tweede
Speer of lans voor het geval die nodig mocht zijn.

Als hij een en twintig was, werd hij — als hij een goede schild-
knaap geweest was en de ontvangen lessen ter harte had genomen
— ridder. Ridder worden was een belangrijke plechtigheid, zo iets
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als een publiek overgangsexamen, want de volwassen jongen moest
nu mannenwerk op zich gaan nemen.

Om zich voor deze plechtigheid voor te bereiden, nam hij eerst
een bad. Dat mag een niet noemenswaard feit lijken, maar in die
dagen baadde men zelden, sours in geen jaren. Dan trok hij nieuwe
kleren aan. Aldus gewassen en gekleed, bad hij de ganse nacht in
de kerk. Als de dag aanbrak, ver-
scheen hij voor de verzamelde me-
nigte en zwoer een plechtige eed,
zeggend dat hij altijd zou:

dapper en goed zijn; vechten
voor het Christelijk geloof i de
zwakken beschermen, de vrouwen
eren.

Dat is, wat hij zweren moest.
Dan kreeg hij een wit-leren gordel
our en werden eg gouden sporen
aan zijn laarzen bevestigd. Hierna
knielde hij en gaf de leenheer hem
een slag op zijn schouder met de
plate kant van een zwaard, terwijl
hij zeide: „Ik sla u tot ridder!"

De ridders waren zo volkomen
door hun harnas bedekt dat, als
de twee vechtende partijen door
elkander liepen, ze elkaar niet kon-
den herkennen. Het was dan onmogelijk te weten, wie vrienden en
wie vijanden waren.

Daarom droegen de ridders op de mantel, die ze over hun harnas
aan hadden, een afbeelding van een dier, een leeuw, een plant, een
coos, een kruis of een ornament, en dit teken was hun familiewapen.

Elk land en elke eeuw had zijn eigen soort spelen of sport, waar-
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van het bizonder hield. De Grieken hadden hun Olympische spelen;
de Romeinen hun wagenrennen en gladiatorengevechten. Wij heb-
ben voetbal- of andere balspelen. Maar de voornaamste sport van
de ridders was een soort van spiegelgevecht„ dat „tournooi" heette.

Het tournooi werd op een veld gehouden, dat het strijdperk heette.
Grote menigten met wapperende banieren en schallende trompetten
verdrongen zich dan om het strijdperk, teneinde het spiegelgevecht
gade te slaan. Twee ridders te paard namen hun plaats in aan de
tegenovergestelde einden van het strijdperk. Ze droegen lansen,
waarvan de punt bedekt was, zodat ze elkaar niet konclen wonden. Op
een gegeven signaal renden ze beiden Haar het midden van het veld
en trachtten met hun Tans de ander uit het zadel te wippen. De over-
winnaar kreeg een lint of een souvenir van een der dames en was
even blij met dit zegeteken als tegenwoordig de winnaar van een
beker bij een tenniswedstrijd.

De ridders hielden heel veel van jagen met honden. Maar ze jaag-
den ook met een afgerichte vogel, een valk, en zowel, de edelen als
de dames vonden dit soort sport verrukkelijk. De valk werd, op de
manier van een jachthond, afgericht op het vangen van andere vo-
gels, als Wilde eenden, duiven en dergelijke kleine dieren. Maar ge-
woonlijk wilden de mannen liever op een wild zwijn jagen, want
dat was gevaarlijker en daarom geschikter voor mannensport.

De wereldgeschiedenis in een notedop 14
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De achterkleinzoon van
een zeerover

Toen Alfred koning was, hadden de Noormannen Engeland ge-
plunderd.

Tegelijkertijd hadden hun neven, die ook Noormannen waren, op
de kust van Frankrijk rooftochten gehouden.

Koning Alfred moest tenslotte aan de Noormannen een stuk van
de Engelse kust afstaan en toen vestigden zij er zich en werden
Christenen.

De Franse koning deed dat eveneens. Om zich te vrijwaren voor
verdere rooftochten gaf hij de Noormannen een stuk van de Franse
kust. Toen vestigden de Noormannen er zich, evenals die in Enge-
land, en werden Christenen.

De Noormannen, die Frankrijk plunderden, werden aangevoerd
door een stoutmoedig en dapper zeerover, Rollo geheten. Men had
gedacht dat Rollo, dankbaar voor het afgestane land, de ,koning
zijn hulde zou betuigen door diens voet te kussen. Maar Rollo vond
het beneden zijn waardigheid te knielen en 's konings voet te kus-
sen, waarom hij een van zijn mannen bevel gaf bet in zijn plaats te
doen. Die ondergeschikte deed, wat hem bevolen werd, maar vond
het evenmin prettig en daarom lichtte hij 's konings voet bij het
kussen zó hoog op, dat hij Zijne Majesteit achterover deed tuimelen!

Dat deel van Frankrijk, dat aan de Noormannen geschonken werd,
kreeg de naam van Normandiè, zoals het nog beet, en het yolk, dat
er ging wonen, heette daarna de NormandiErs.

In 1066 regeerde er een machtige hertog over Normandiè. Zijn
naam was Willem en hij was een afstammeling van Rollo de Zee-
rover.

Willem was een sterk man, had een krachtige wil en regeerde
zijn yolk met vaste hand.
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Willem en zijn onderdanen waren Christenen geworden, maar

volgens hun mening leek de Christen-God precies op hun eigen god
met chit verschil, dat hij een andere naam had. Willem meende, dat
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„macht recht was", want hij was een afstammeling van een zeerover
en in zijn hart was hij het zelf eigenlijk ook. Hij maakte zich meester
van al, wat hem aanstond, hoewel hij verondersteld werd een Chris-
ten te zijn.

Nu was Willem alleen maar hertog, geen koning, en dat Wilde
hij toch zijn. Hij vond namelijk dat hij wel koning kon zijn van
Engeland, dat juist aan de tegenovergestelde kant van het Kanaal
lag, en waarvan de koning een neef van hem was.

Nu gebeurde het toevallig, dat een jong Engels edelman, Harald
genaamd, schipbreuk Teed op de Normandische kust, daar gevonden
werd en voor Willem geleid. Daar er grote kans bestond, dat Harald
eens koning van Engeland zou worden, leek het Willem nu een ge-
schikte gelegenheid Engeland voor zich op te eisen. Daarom liet hij
Harald voor zijn vertrek beloven, dat hij, als het zijn beurt werd
koning over Engeland te worden, het Willem zou afstaan, net alsof
het een paard of een wapenrusting was, die je kunt weggeven. En
om te maken, dat deze belofte plechtig en bindend zou zijn, liet
Willem Harald met de hand op het altaar zijn belofte bezweren,
zoals de mensen in sommige landen hun hand op de Bijbel leggen,
als ze een eed afleggen.

Daarop keerde Harald Haar Engeland terug. Maar toen de tijd
kwam, dat hij koning moest worden, verklaarde Harald, dat zulk
een eed, waartoe hij vroeger gedwongen was, niet bindend was. Zo
werd Harald toch koning.

Toen Willem dit hoorde, was hij heel boos. Hij zei, dat hij be-
drogen was en dat Harald zijn eed gebroken had. Hij rustte dus on-
middellijk een leger uit en stak de zee over om Harald zijn land te
ontnemen.

Toen Willem uit zijn schip sprong, struikelde hij en viel languit
op het strand. Al zijn soldaten waren zeer onder de indruk hiervan,
want dat voorspelde volgens hen ongeluk — het was een slecht omen
(voorteken), zoals de Grieken dat genoemd zouden hebben. Maar
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Willem bezat veel tegenwoordigheid van geest en greep dadelijk
wat aarde in zijn beide handen. Daarna stond hij op en deed het
voorkomen, alsof hij het opzettelijk gedaan had. Zijn handen om-
hoog heffend riep hij uit, dat hij een handjevol aarde had opgeraapt
ten teken, dat hij van plan was geheel Engeland in bezit te nemen.
Dit v“anderde het slechte voorteken in een goed.

De slag began en de Engelsen vochten verwoed, om zich tegen
de indringers, die hun bun land wilden ontnemen, te verdedigen.
Ze hadden zo waar de slag bijna gewonnen, toen Willem zijn man-
nen bevel gaf te doen, alsof ze vluchtten. De Engelsen, buiten zich
zelf van vreugde, achtervolgden hen en liepen in ordeloze troepen
achter de Normandias aan. Maar, zodra de vijand hier en daar ver-
spreid was, gaf Willem weer een teken en wendden zijn mannen
zich vlug om. De Engelsen waren hierop niet voorbereid en voordat
ze weer in slagorde stonden, waren ze reeds verslagen en werd ko-
ning Harald in het oog gewond en stierf. Dit was de slag bij Has-
tings, een van de meest vermaarde gevechten: uit de Engelse geschie-
denis.

Willem trok op Haar Londen en liet zich op Kerstdag 1066 tot
koning kronen. Van die tijd of is hij bekend geworden als Willem
de Veroveraar.

Met hem kreeg Engeland dus een nieuw huffs een Normandisch
geslacht, een roversfamilie — om over het land te heersen.

Willem verdeelde Engeland onder zijn edellieden, alsof het een
taart was en gaf elk een stuk, zoals bij het leenstelsel gebruikelijk
was. Ze moesten hen als vazallen hun hulde betuigen en beloven
voor hem te vechten en zijn bevelen te gehoorzamen. Elk van Wil-
lems edelen bouwde een kasteel op de bezitting, die hij had gekregen.
Voor zich zelf liet Willem een kasteel bouwen in Londen, aan de
Theems. Dat kasteel staat er nu nog. Het is de „Tower" van Londen.

Willem was een uitstekend vorst en een heel practisch man. Hij
ging aan het werk, liet een lijst opmaken van alle landerijen in
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Engeland en een andere van alle bewoners en hun bezittingen. Zulke
lijsten noemt men tegenwoordig Kadasters. Op deze laatste lijst
stond de naam van iedereen in Engeland en van al wat hij bezat, tot
zelfs elke koe en elk varken. Iemand, Wiens voorouders in Engeland
woonden, kan nog dat boek nakijken, hun namen vinden en hoeveel
land en koeien en varkens ze bezaten.

Om te maken dat er 's nachts geen misdrij f gepleegd werd, stelde
Willem iet9 in, dat de „Poortklok" genoemd werd. Iedere avond
op een bepaald uur werd de klok geluid. Dan moest elk Licht worden
gedoofd en iedereen naar binnen gaan, vermoedelijk naar bed.

Maar met een ding maakte Willem de Engelsen heel boos. Hij
hield buitengewoon veel van jagen. Maar in de buurt van Londen
was daar geen goede gelegenheid voor. Om nu een goed jachtterrein
te krijgen, liet hij een groot aantal dorpshuizen en boerderijen af-
breken en veranderde dit gedeelte van het land in een bos. Dit werd
het „Nieuwe Woud" (New Forest) genoemd en, hoewel het nu bijna
900 jaar o u d is, heet het altijd nog N i e u w.

Maar over het algemeen regeerde Willem, hoewel hij van zee-
rovers afstamde, Engeland goed en maakte er het Leven veel veiliger
en beter dan het onder de vorige heersers geweest was. Het jaar 1066
is dus voor de Engelsen te beschouwen als een jaar 1.
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Een grope gebeurtenis

In de Middeleeuwen maakten reel Christenen uit heel Europa een
reis naar Jeruzalem. Zij wilden zelf de plek zien, waar Christus ge-
kruisigd was, op het Heilige Graf bidden, een palmtak als souvenir
mee terug brengen, die ze dan aan hun vrienden konden laten zien
of aan de muur hangen en hun hele verdere Leven over hun tocht
praten.

Zo waren er altijd goede Christenen en ook wel slechte — die
naar Jeruzalem gingen. Soms gingen ze heel alleen, maar 't gebeurde
meer, dat ze er met anderen heentrokken. Daar er natuurlijk Been
treinen waren in die dagen, moesten arme mensen die hele Lange
weg van Holland, Frankrijk en Engeland, van Spanje en van Duits-
land af, lopen en zo duurde het vele maanden en sours jaren, eer ze
Jeruzalem bereikten. Deze reizigers werden „pelgrims" genoemd en
hun tocht heette een „pelgrimtocht".

Jeruzalem behoorde in die dagen aan de Turken, die immers Mo-
hammedanen waren. Deze waren niet gesteld op die Christenpel-
grims, die Christus' graf kwamen bezoeken en behandelden hen niet
al te best. Ja, sommige -pelgrims vertelden na hun terugkomst vrese-
lijke dingen over de manier, waarop de Turken hen behandeld had-
den en ook, hoe de heilige plaatsen in Jeruzalem ontheiligd werden.

Juist vOOr het jaar 1100 leefde er in Rome een Paus, Urbanus ge-
heten. Hij was het hoofd van alle Christenen in de wereld. Urbanus
hoorde de verhalen van die pelgrims en was diep geschokt. Hij vond,
dat het in ieder geval voor de Heilige Stad, zoals Jeruzalem genoemd
werd, en het Heilige Land, waarin Jeruzalem lag, een vreselijk ding
was, door Mohammedanen geregeerd te worden in plaats van door
Christenen. Urbanus hield daarom een toespraak en spoorde alle
Christenen van alle landen aan, samen een pelgrimstocht te makes
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naar het Heilige Land met de bedoeling, de Turken te bevechten en
hun de stad Jeruzalem te ontnemen.

Nu leefde er in diezelfde tijd een monnik, door het yolk Peter
(van Amiens) de Heremiet genaamd. Een heremiet is een man, die
weg trekt om gans alleen te Konen, dikwijls in een spelonk of een
hut, waar niemand hem kan vinden of gaan opzoeken en waar hij
zijn dagen al biddend kan doorbrengen. Peter de Heremiet meende,
dat zulk een leven goed was voor zijn ziel en dat hij een beter mens
zou zijn, als hij hanger en kou Teed en het ongezellig had.

Peter had een pelgrimstocht naar Jeruzalem gemaakt en was heel
boos over wat hij daar gezien had. Daarom begon hij ook overal
aan de mensen te vertellen, wat een schande het was toe te laten,
dat Christus' graf aan de Mohammedanen behoorde, en hij riep ieder-
een op, om met hem een pelgrimstocht naar Jeruzalem te onderne-
men. Hij sprak de mensen toe in kerken, op hoeken van straten, op
marktpleinen en aan de kant van de wegen. Hij was zo'n buiten-
gewoon goed spreker dat, wie hem hoorde, schreide om de taferelen,
die hij ophing en verzocht mee te mogen gaan.

Het duurde niet lang, of duizenden en nog eens duizenden mensen,
ouden en jongen, mannen en vrouwen, ja zelfs kinderen hadden de
belofte afgelegd, mee op te trekken naar Jeruzalem, om dit aan de
Mohammedanen te ontnemen. Daar Christus aan het kruis gestorven
was, knipten ze stukken rood Laken in de vorm van een kruis, en
naaiden die van voren op hun kleren ten teken, dat ze soldaten van
het Kruis waren. Daarom werden deze pelgrims „kruisvaarders" ge-
noemd. Daar ze moisten, dat ze lang zouden wegblijven, en misschien
nooit terugkeren, verkochten ze al, wat ze hadden en trokken
heen.

Niet alleen arme mensen, maar heren en edelen, zelfs vorsten,
voegden zich bij het Leger der kruisvaarders en er waren behalve de
menigte voetgangers, ook grote troepen mensen, die een paard be-
reden.
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Het plan was te vertrekken in de zomer van 1096, vier jaren dus
voor 1100, maar velen verlangden zó zeer naar het vertrek, dat ze
de afgesproken tijd niet konden afwachten.

Ze sloten zich aan bij Peter de Heremiet en bij een ander vroom
man als leiders, nog voordat alle toebereidselen werkelijk gereed
waren.

Ze hadden geen idee hoe ver het was naar Jeruzalem, want ze had-
den natuurlijk geen atlassen bestudeerd; en evenmin een flauw idee,
hoe lang zo'n tocht zou duren, Hoch hoe ze aan levensmiddelen moes-
ten komen of waar ze zouden moeten slapen, Ze vertrouwden een-
voudig op Peter de Heremiet en geloofden, dat God in alles zou
voorzien en hun de weg wijzen.

Duizenden stierven er onderweg door ziekte en honger. Telkens,
als er weer een stad in het gezicht kwam, vroegen ze: „Is dat Jeruza-
lem?"

Zo weinig moisten ze van de afstand, die hen nog steeds van die
stad scheidde.

Toen het Mohammedaanse leger in Jeruzalem hoorde, dat de
Kruisvaarders in aantocht waren, trokken ze de Christenen tegemoet
en doodden bijna alien, die met Peter aan het hoofd, nog waren over-
gebleven. Maar die andere kruisvaarders, die naar het vooraf ge-
maakte plan later vertrokken waren, trokken voort.

Eindelijk, na bijna vier jaar, bereikte een klein gedeelte van de
menigte, die zo lang geleden vertrokken was, de muren van de Hei-
lige Stad.

Toen ze eindelijk Jeruzalem voor zich zagen, waren ze buiten
zich zelf van verrukking. Ze vielen op hun knian, schreiden, Baden
en zongen psalmen om God te danken, die hen in staat gesteld had,
het einde van hun tocht te bereiken.

Daarop vielen ze de stad verwoed aan en vochten zó geweldig,
dat ze tenslotte de Mohammedanen versloegen en Jeruzalem in-
namen. Toen traders ze door de poort naar binnen en doodden dui-
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zenden vijanden, zodat — naar men zegt — de straten van de Heilige
Stad rood gekleurd werden van her bloed.

De Kruisvaarders maakten toen een van hun. leiders, Godfried van
Bouillon geheten, tot bevelhebber van de stad. De meesten van de
overgebleven kruisvaarders keerden daarop naar hun land terug en
zo eindigde de Eerste Kruistocht.



HOOFDSTUK 52
Ben je nu niet blij ?
Drie koningen op een rij !

Ziehier de naam van drie koningen: Richard van Engeland, Filips
Augustus van Frankrijk, en Frederik Barbarossa van Duitsland.

Jeruzalem was ingenomen. Maar dat bleef zo niet lang.
De Mohammedanen vielen de stall aan en wonnen ze terug.
Toen begonnen de Christenen een tweede Kruistocht en daarna

was er, gedurende de volgende tweehonderd jaar, een kruistocht
eens per mensenleeftijd. Acht of negen zijn er in het geheel geweest.
Soms werd door zo'n kruistocht Jeruzalem weer voor een ogenblik
terug gewonnen, maar altijd voor korte tijd. Soms slaagde men er
in 't geheel niet in.

De Derde Kruistocht had plaats omstreeks honderd jaar na de
Eerste, dat is omstreeks 1200 n. Chr. Die drie koningen — Richard
van Engeland, Filips Augustus van Frankrijk en Frederik Barbarossa
van Duitsland — trokken in de Derde Kruistocht mee uit. Maar ze
brachten hem niet alle drie ten erode.

Frederiks naam — Barbarossa — betekende Roodbaard; het was
namelijk gewoonte in die dagen aan koningen bijnamen te geven,
die hun uiterlijk aanduidden. Frederiks hoofdstad was Aken, net als
ten tijde van Karel de Grote, maar Frederik was alleen maar koning
van Duitsland. Als jonge man had hij geprobeerd, zijn land even
groot en machtig te maken als het Nieuw-Romeinse Rijk, dat Karel
de Grote had gesticht. Maar daartoe was hij niet in staat. Frederik
was al heel oud, toen hij met de twee andere koningen tot de Derde
Kruistocht uittoog. Maar hij bereikte Jeruzalem niet, want bij
het overtrekken van een rivier verdronk hij.

De tweede koning, Filips Augustus van Frankrijk, was jaloers op
Richard, omdat deze zo gezien en bemind was bij de Kruisvaarders.
Daarom gaf hij het tenslotte op en ging terug Haar Frankrijk.
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Toen was Richard van Engeland de enige koning, die op die
kruistocht overbleef. Het was beter geweest, als hij ook terug gegaan
was naar zijn land, inplaats van mee te zwerven met die Kruisvaar-
ders. Maar hij meende, dat het veel beter was, mee te gaan naar het
Heilige land, dan thuis te blijven.

Richard van Engeland, Filips van Frankrijk en Frederik Barbarossa

Ondanks zijn gebreken was Richard toch het snort van man, die
alle manners graag mogen en van wie alle vrouwen houden. Hij
was vriendelijk en beminnelijk en toch sterk en dapper. „Richard
Leeuwenhart" noemde men hem. Hij was heel streng tegen boosdoe-
ners, maar rechtvaardig en rondborstig. Daarom hielden de mensen
van hem, maar ze waren ook bang voor hem, want hij strafte de
slechten en hen, die zich misdroegen.

Zelfs Richards vijanden bewonderden hem. De Mohammedaanse
worst, die te Jeruzalem regeerde ten tijde van deze Derde Kruis-
tocht, heette Saladijn. Hoewel hij door Richard werd aangevallen,
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bewonderde Saladijn hem zo, dat hij zelfs met hem bevriend werd.
En zo kwam het dat Saladijn, in plaats van met Richard te vechten,
tenslotte een overeenkomst met hem sloot, dat het Heilige Graf goed
verzorgd en de Pelgrims goed behandeld zouden worden. Daar deze
schikking iedereen bevredigde, liet Richard Jeruzalem in Saladijns
handen en keerde huiswaarts.

Richards wapen bestond uit: drie leeuwen boven elkaar, en die-
zelfde drie leeuwen komen tegenwoordig nog voor in bet wapen
van Engeland.

Na Richards Kruistocht was er een Vierde, en daarna in het jaar
1212 was er een kruistocht van enkel kinderen. Daarom is deze be-
keh.d onder de naam: Kinder-Kruistocht. Hij werd aangevoerd door
een twaalfjarige Franse jongen, Stefanus geheten, die zo genoemd

was Haar de eerste Christen-martelaar.
Kinderen uit heel Frankrijk verlieten hun huffs en hun vaders en

moeders en liepen in Zuidelijke richting naar de Middellandse Zee.
Hier verwachtten ze, dat de golven zich vaneen zouden scheiden en
hen over een droog pad naar Jeruzalem zouden laten marcheren,
zoals in de Bijbel staat, dat met de wateren van de Rode Zee geschied
was, om de Israelieten in staat te stellen Egypte te verlaten. Maar de
golven scheidden zich niet.

Enige zeelieden boden evenwel aan, de kinderen met hun schepen
naar Jeruzalem te vervoeren. Ze beweerden, dat ze het voor niets
zouden doen, alleen maar uit liefde voor de Heer. Maar het bleek,
dat die zeelui echte zeerovers waren en zodra ze de kinderen aan
boord hadden, stuurden ze recht de Middellandse Zee over naar
Afrika, precies naar het land van hun vijanden, de Mohammedanen.
Hier, zegt men, verkochten de zeerovers de kinderen als slaven.

De laatste of achtste Kruistocht werd aangevoerd door een koning
van Frankrijk, Lodewijk geheten. Hij was zo vroom dat hij heilig is
verklaard en daarna altijd Lodewijk de Heilige werd genoemd. Toch
mislukte deze Kruistocht en van die tijd of werd Jeruzalem geregeerd
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door de Mohammedanen, totdat in 1918 de stad door de Engelsen
werd ingenomen; dit is dus werkelijk de laatste Kruistocht geweest.

Niet alle Kruisvaarders waren goede Christenen. Zoals ook nu
nog het geval is, waren er velen alteen maar Christenen in naam.
Want werkelijk, hoe vreemd het ook schijnen moge, een aantal
Kruisvaarders was niets anders dan een bende deugnieten, die op-
winding en avonturen zochten en alleen maar met een Kruistocht
meegingen, om te kunnen roven en plunderen.

De Kruisvaarders bereikten hun Joel, Jeruzalem voor de Christe-
nen te behouden, niet. 'Foch deden ze, ondanks dit feit, veel goed.
Toen de Kruistochten begonnen, waren de Kruisvaarders lang niet
zo beschaafd als de mensen, die ze overwinnen wilden. Maar van
reizen leren de mensen sours meer dan uit boeken en de Kruisvaar-
ders leerden er veel door. Ze leerden de gebruiken in de landen ken-
nen, die ze doortrokken. Ze leerden talen en land- en volkenkunde;
ze leerden geschiedenis en kunst.

Er waren toen Been openbare scholen. Slechts heel, heel weinig
mensen hadden enige opvoeding genoten. En de Kruistochten deden
dus, wat de scholen hadden kunnen doen. Ze leerden de Europeanen
velerlei en hebben zo bijgedragen tot de verdere geestelijke en stof-
felijke ontwikkeling van Europa.



HOOFDSTUK 53 
Bijbels gemaakt van

seen en glas

Hoe dikwijls ga je naar de kerk?
Waarschijnlijk niet meer dan eens per week, 's Zondags.
Maar in de Middeleeuwen gingen de mensen er gewoonlijk elke

dag been en dikwijls verscheidene malen daags. Ze gingen niet al-
leen, als er dienst was; ze gingen hun moeilijkheden aan de gees-
telijke vertellen, om van hem raad te krijgen, om een kaars te bran-
den voor de Heilige Maagd, of eenvoudig een praatje te maken met
hun vrienden.

Gedurende de Kruistochten en onmiddellijk er na was bet voor-
naamste, waaraan de mensen dachten, de Kerk.

In elke buurtschap was maar een kerk, en iedereen ging naar die-
zelfde kerk toe, want het waren alien Christenen.

De Kerk was de plek, waar men onder het oppergezag van de
Taus van Rome de talrijke godsdienstige feesten vierde, en daarom
gaven de mensen natuurlijk zoveel mogelijk geld, tijd en arbeid om
bun kerk te maken tot de beste, die ze bouwen konden. Daardoor
zijn er in Frankrijk en in andere delen van Europa in die tijd zoveel
van de prachtigste kerken en kathedralen van de wereld gebouwd.
Die kerken en kathedralen bestaan nog en omdat ze zo bizonder mooi
zijn, komen de mensen uit verre streken er naar kijken.

Weer je, wat een kathedraal is? Een kathedraal is niet bepaald een
grote kerk, maar het is de kerk van een bisschop. In het koor van
die kerk is een speciale zetel voor de bisschop; deze bisschopsstoel
wordt in het Latijn een „cathedra" genoemd en zijn kerk heet dui
kathedraal naar die zetel.

Deze kerken en kathedralen geleken in niets op de nude Griekse
en Romeinse tempels; ze leken op Been der vroegere bouwwerken,
maar ze waren gebouwd met stenen, die een boog vormden, dwars
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over de staande stenen zuilen heen. Maar om te verhinderen, dat
stenen Bogen de zuilen opzij duwden, brachten ze schoren of stutten
aan, die ook van steen gemaakt werden en luchtbogen heetten.

In Italie vonden ze dat een onwijze manier van bouwen. Ze meen-
den dat zulke gebouwen niet stevig stonden, licht topzwaar konden

Luchtbogen — Absis van de Notre Dame te Parijs.

worden en instorten als den kaartenhuis. De Gothen, die Italie ver-
overd hadden in 476, waren onbeschaafd en onwetend en daarnaar
noemden de Italianen alles wat ze ,vreemd of dwaas" vonden, „Go-
thisch". Daarom — zegt men wel — noemden ze al zulke gebouwen,
als ik zoeven beschreef, „Gothisch", hoewel de Gothen er niet mee
te maken hadden, want die waren allemaal al Lang dood.
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Maar 't is mogelijk, dat jullie ook denkt, dat zulke gebouwen, die
gesteund moeten worden door luchtbogen, wankel en lelijk zijn ge-
weest; maar dat waren ze in 't geheel niet. Ze waggelden heus niet,
want, hoewel er wel eens een instortte, dat niet zorgvuldig genoeg
gebouwd was, bestaan de grootste en beste nu nog. En hoewel er
ouderwetse mensen waren, die dachten dat geen gebouw mooi kon
zijn, als het niet in Romeinse of Griekse stij1 gebouwd was, hebben
wij geleerd de grote schoonheid van de zogenaamde Gothische ge-
bouwen to bewonderen.

Maar er waren nog andere punten, waarin de Gothische kerken
verschilden van de Griekse en Romeinse tempels. Voordat aan een
Gothische kerk gebouwd werd, trok men eerst een heel groot kruis
op de grond met de top naar het Oosten, omdat Jeruzalem in die
richting ligt. Volgens deze kruisvorm werd de kerk gebouwd, zo-
dat, als je van boven of op het voltooid gebouw neerkeek, de kruis-
vorm duidelijk in het oog viel met het altaar altijd naar het Oosten.

De Gothische kerken hadden prachtige torenspitsen, die verge-
leken werden bij vingers, die naar de hemel wezen.
De deuren en vensters waren van boven niet vierkant of rond, maar
puntig toelopend, evenals handen met de vingertoppen tegen elkaar
gelegd ten gebed.

De gehele zijwand van een Gothische kerk was bijna van glas.
Die grote ramen waren echter niet van gewoon wit glas, maar het
waren prachtige schilderstukken van gekleurd glas gemaakt. Kleine
stukjes van verschillende kleuren werden bij elkaar gevoegd met
lood Tangs de randen en dat geleek wonderveel op schilderwerk.
Deze schilderstukken waren veel mooier dan gewone schilderijen,
omdat het Licht door het gekleurde glas scheen en dit deed schit-
teren als edelstenen blauw als de heldere hemel, geel als het zon-
Edit, rood als een robijn. Deze glasschilderstukken stelden verhalen
uit de Bijbel voor en waren als gekleurde platen in een boek. Op
die manier konden de mensen, die geen lezen geleerd hadden, -
De wereldgeschiedenis in een notedop 15
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en er waren er maar weinig, die het NM. konden — de Bijbelse ver-
halen leren kennen, als ze alleen maar naar deze prachtige illustraties
keken.

Beelden van heiligen, engelen en figuren uit de Bijbel werden
binnen in de kerk in steen uitgehouwen, zodat de kerken zelf wel
Bijbels geleken van steen en glas. Behalve deze heilige wezens wer-

Waterspuwer aan een Gothische kerk.

den er ook zonderlinge beesten van steen gemaakt — monsters, die
op geen enkel dier geleken. Deze schepsels werden gewoonlijk aan
de buitenkant op de hoeken van het dak geplaatst, of ze werden ge-
bruikt voor waterlozing en heetten waterspuwers. Ze hadden een
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symbolische betekenis en waren dikwijls de uitbeelding van allerlei
verfoeilijke ondeugden, die de christen uit zijn Leven moest bannen.

Het duurde bij sommige van deze Gothische kerken honderden
van jaren om ze te bouwen, zodat de werklieden, die er aan begon-
nen, nooit het einde er van beleefden. Enkele van de beroemdste
kathedralen zijn die van Canterbury in Engeland, de Notre Dame te
Parijs en de Dom van Keulen in Duitsland.

De bouw van de Keulse kathedraal heeft het langst geduurd, want
die was pas klaar ongeveer 700 jaar na het begin! Heel wat prach-
tige bouwwerken zijn in de oorlog van 1914 tot 1918 en in die, die
nu juist is afgelopen, verwoest of erg beschadigd.

De echte Gothische stij1 was enorm kostbaar en gaf veel moeilijk-
heden, en tegenwoordig hebben de mensen noch de tijd, noch het
geld, evenmin de belangstelling, om op die manier te bouwen.

Tegenwoordig worden vele kerken nog met torenspitsen ge-
bouwd, hebben puntig toelopende deuren en enkele ramen van ge-
kleurd glas, terwijl dikwijls het altaar aan de Oostzijde is. Nog
steeds worden vele Katholieke kerken in deze trant gebouwd. Bekijk
maar eens de nieuwe kerken in Brabant en Limburg.

En dit is het verhaal van de Gothische kerken, waarmee de Gothen
niets hadden uit te staan.
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Jan, van wie niemand hield

Richard Leeuwenhart, van wie zovelen hielden, had een broer,
die Jan heette en van wie niemand hield.

Deze broer Jan werd koning en hij bleek een zeer slecht vorst
te zijn.

Oom Jan was bang, dat zijn jonge neef Arthur in zijn plaats tot
koning zou worden uitgeroepen en daarom vermoordde hij hem.
Sommigen zeggen, dat hij mensen omkocht om dit te doers, anderen
zeggen, dat hij het met eigen hand deed. Dit was een heel slecht
begin van zijn regering, maar al naardat er meer tijd verstreek, ver-
viel hij van kwaad tot erger.

Jan kreeg twist met de Paus in Rome. De Paus was toen hoofd
der Christenen in de gehele wereld en beval, wat er al of niet gedaan
moest worden in alle kerken, waar ze ook stonden.

Toen de Paus Jan bevel gaf een zekere persoon tot bisschop in
Engeland te benoemen, weigerde hij. Hij verlangde, dat een ander,
een zijner vrienden, bisschop zou worden. Daarop zei de Paus, dat
hij alle kerken van Engeland zou sluiten, als Jan niet deed wat hem
bevolen werd, maar deze antwoordde, dat hij er zich niets van aan-
trok en dat de Paus die kerken dan maar moest sluiten. En dat deed
de Paus; de kerken moesten dicht blijven, totdat Jan toegaf. Het
sluiten betekende, dat er geen dienst in gehouden mocht worden,
dat de kinderen niet gedoopt konden worden. Het betekende ook,
dat men niet trouwen kon, en dat de doden geen Christelijke begra-
fenis kregen.

De mensen in Engeland waren diep geschokt. Het had er iets van,
alsof de hemel ze vervloekte en ze waren bang, dat er vreselijke
dingen zouden gebeuren. Natuurlijk gaf men Jan de schuld, want
hij was oorzaak, dat de kerken gesloten waren. Ze werden zo boos
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op hem, dat Jan heel bang werd voor wat zijn yolk hem doen zou.
Toen ten laatste de Paus dreigde, dat hij een ander in Jans plaats
koning zou maken — ja, zoveel macht had de Paus — gaf deze sid-
derend van vrees toe en beloofde, dat hij alle y zou doen, wat hij eerst
geweigerd had en zelfs nog meer. Maar Jan was eigenzinnig en deed
aile dingen halsstarrig verkeerd.

Hij had nu eenmaal het idee, dat de wereld er was voor de koning
en dat er mensen op aarde waren, opdat de koning onderhorigen
zou hebben, mensen, die voor hem deden, wat hij wenste. Vele ko-
ningen in die oude tijd waren van dezelfde mening, hoewel ze
het niet zo ver doordreven als Jan.

Hij maakte het al erger en erger, totdat zijn edelen zijn handel-
wijze niet Langer wilden verdragen. Ze namen hem gevangen en
brachten hem naar een eiland in de Theems, Runnymede genaamd.
Hier dwongen ze hem zekere bepalingen, die ze in het Latijn hadden
opgeschreven, goed te keuren. Dit gebeurde in 1215, en dat was een
slecht jaar voor Jan, maar een goed voor het Engelse yolk. De lijst
van deze bepalingen, tot goedkeuring waarvan de edelen Jan dwon-
gen, werd met de Latijnse naam voor een gewichtige overeenkomst
„Magna Charta" genoemd.

Die Magna Charta bepaalde, dat Jan de edelen enige rechten moest
verlenen, die van die aard waren, dat wij zouden denken, dat
ieder menselijk wezen ze moest hebben, ook zonder overeenkomst.
Bijvoorbeeld:

Stellig heeft ieder het recht het geld te houden, dat hij verdient
en ook, om het zich niet onwettig te laten ontnemen. Men behoeft
zich niet te laten welgevallen door de koning of iemand anders in
de gevangenis genet of gestraft te worden of men moet kwaad ge-
daan, en daarvoor behoorlijk terecht gestaan. hebben. Dit zijn twee
van de bepalingen uit die Magna Charta, die Jan had moeten goed-
keuren. Er waren er nog heel wat meer.

Maar Jan hield zich niet aan de overeenkomst. Zodra hij er maar
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kans toe zag, overtrad hij ze, wat iemand gewoonlijk doet, als hij
tegen zijn wil in iets toestemt. Maar hij stierf gauw daarna. Hij had
zich niet veel aan de Magna Charts gehouden. Doch de koningen,
die na hem kwamen, moesten dezelfde bepalingen onderschrijven,
zodat na 1215 de koning van Engeland verondersteld werd te zijn
de dienaar van zijn yolk, en niet de onderdanen dienaren des konings,
zoals ze te voren geweest waren.
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Een man, die prachtig

vertellen kon

Ver weg......
Ver weg in de richting van de opgaande zon.
Veel verder dan Italiè, en Jeruzalem en de Tigris en de Euphraat

en Perzie en al de andere landen, waarvan we tot nu toe gehoord
hebben, lag een land, dat Catai heette — C-A-T-A-I.

Catai is hetzelfde land, dat we nu China noemen. De mensen, die
daar woonden, behoorden tot het gele ras, waartoe de Chinezen van
nu ook behoren.

Er hadden natuurlijk al die vorige eeuwen mensen gewoond in
Catai, maar er was slechts weinig bekend van dat land en zijn be-
woners.

Maar in de dertiende eeuw kwam een van die stammen van het
gele ras, die Mongolen of Tartaren heetten, plotseling uit het Oosten
opdagen, even onverwacht als een vreselijk-zwarte donderbui op-
steekt, en het scheen een ogenblik, alsof hij alle andere landen, van
wier geschiedenis we gehoord hebben, zou vernietigen. De aanvoer-
der van dit yolk was een geweldige vechtersbaas, Dzengis Khan ge-
naamd. Zijn troepen van Tartaarse ruiters waren ook vreeswekkende
krijgslieden. Ze leken heel veel op Attila en zijn Hunnen, alleen
waren ze nog vreselijker. Sommige mensen menen, dat Attila en zijn
Hunnen ook Tartaren waren.

Gewoonlijk vond Dzengis wel een verontschuldiging om een yolk
de oorlog te verklaren, maar als hij geen goede reden had, maakte
hij er een, want hij was er steeds op uit veroveringen te maken. Hij
en zijn Tartaren zagen niet meer kwaad in doden, dan losgelaten
tijgers en leeuwen dat doen.

Zo joegen Dzengis en zijn ruiters al maar voort van Catai naar
Europa. Ze verbrandden en vernielden honderden steden en dorpen
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en al wat hun in de weg kwam. Ze sloegen mannen, vrouwen en
kinderen bij duizenden dood. Niemand was in staat ze tegen te hou-
den. Het scheen wel, alsof ze alle blanken van de oppervlakte der
aarde verdelgen wilden en met hen al wat ze gebouwd
hadden.

De hele landstreek van de Stille Zuidzee tot het Oostelijk deel van
Europa was al door Dzengis Khan ingenomen, maar eindelijk hield
hij op. Hij scheen nu zijn rijk groot genoeg te vinden. En dat mocht
ook wel, want het was groter dan het Romeinse rijk, of zelfs dan dat
van Alexander de Grote.

Zelfs toen Dzengis stierf werden de zaken niet beter, want zijn
zoon was al even schrikaanjagend als zijn vader en veroverde nog
meer land.

Maar de kleinzoon van Dzengis Khan was veel minder bloeddor-
stig dan zijn grootvader. Hij heette Kublai Khan en was een heel
ander man dan zijn vader of zijn grootvader. Hij stichtte een hoofd-
stad op een plek in China, die nu Peking beet en regeerde over het
uitgebreide rijk, dat hij van zijn vader geerfd had. Kublai hield zich
vOOr alles bezig met het bouwen van schitterende paleizen, waar-
omheen hij prachtige tuinen liet aanleggen, en hij maakte zijn hoofd-
stad zo buitengewoon mooi, dat zelfs Salomo in al zijn glorie niet
door zo'n pracht omringd was als Kublai Khan.

Nu lag er ver, heel ver van Peking 'en Kublai's paleis vandaan,
in het Noorden van Italie, een stad, die als het ware in het water
was gebouwd. Haar straten waren van water en men gebruikte er
bootjes inplaats van voertuigen. Deze stad heette VenetiE. Omstreeks
het jaar 1300 woonden er in VenetiE twee mannen, die Polo heetten.
Deze Polo's zetten het zich in 't hoofd, dat ze wat meer van de wereld
wilden zien. Daarom voeren die twee Italianen en de zoon van een
hunner, Marco Polo, weg, de ondergaande zon tegemoet, om avon-
turen te beleven, net als dat gebeurt in verhalen van jongens, die
hun fortuin gaan zoeken. Na verscheidene jaren gereisd te hebben,
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steeds naar het Oosten toe, kwamen ze eindelijk aan de tuinen en
het schitterende paleis van Kublai Khan.

Toen deze hoorde, dat vreemde blanke mensen uit een verre stad
en een onbekend land buiten zijn paleis stonden, wilde hij hen zien,
en daarom werden ze voor hem gebracht. Zij vertelden de keizer
alles van hun eigen land en daar ze des kunst van vertellen heel goed
verstonden, maakten ze hun verhaal bizonder interessant. Ze ver-
telden de keizer ook van het Christelijk geloof en van vele andere
taken, waarvan hij nooit gehoord had.

Kublai Khan stelde zoveel belang in de Polo's en in al, wat ze
hem vertelden over hun land, dat hij meer wilde horen, en hij haalde
hen dan ook over bij hem te blijven en meer te vertellen. Hij gaf
hun rijke geschenken en later werden ze zijn raadslieden en helpers
bij het regeren. Zo kwam het, dat de Polo's er vele jaren bleven, de
taal leerden en tot de aanzienlijkste mannen van Catai gingen be-
horen.

Eindelijk, nadat ze bijna twintig jaar in Catai geweest waren, von-
den de Polo's, dat het tijd werd om naar huffs te gaan en hun familie
eens weer te zien; dus vroegen ze verlof om te mogen vertrekken.
Kublai Khan stond dat in het geheel niet aan. Zij waren hem van
zoveel nut en hielpen hem zo goed bij het regeren, dat hij hen niet
wenste te verliezen. Maar tenslotte liet hij hen gaan en ze sloegen
de terugweg in naar wat hun thuis geweest was.

Marco Polo vertelde zijn avonturen aan iemand, die ze opschreef
en er een boek van maakte, dat heette: „Marco Pol&s reizen". Dat
boek is belangwekkend genoeg voor jullie, om het nu nog te lezen,
al kunnen we dan ook niet alles, , wat Polo vertelt, geloven. We
weten, dat hij nog al overdreef, want hij vond het heerlijk de mensen
verbaasd te doen staan.

Marco Polo beschreef ook de pracht en de luister van Kublai
Khan's paleis: de enorme eetzaal, wear duizenden gasten tegelijk
aan tafel konden zitten. Voorts vertelde hij van een snort vogel, die
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zo reusachtig groot was, dat hij met een olifant kon wegvliegen.
Hij zei ook, dat de arke Noach's nog altijd op de berg Ararat stond,
maar dat de berg zo hoog was en gevaarlijk om to beklimmen door
het ijs en de sneeuw, die hem bedekten, dat niemand zich kon gaan
overtuigen, of de ark er werkelijk nog was.



HOOFDSTUK 56 
Een tovernaald en

toverpoeder

Omstreeks dezelfde tijd dat Marco Polo van zijn reizen terug
kwam, werd er hier en daar in Europa gesproken over een to yer-
naald en een toverpoeder, die merkwaardige eigenschappen hadden.
Als die kleirte tovernaald op een strootje dreef, of in haar middelpunt
ondersteund werd, keerde ze haar punt altijd naar het Noorden, hoe
je haar ook ronddraaide. Als zulk een naald in een doosje gesloten
werd, noemde men het toestelletje een kompas.

Een zeeman was vroeger net als een geblinddoekt kind. Natuurlijk
kon hij bij mooi weer, door naar de stand van de zon of de sterren
te kijken, weten waar hij heen moest. Maar als de lucht bewolkt of
het weer slecht was, had hij geen enkele aanduiding, hoe te varen.
Dan kon hij licht in de war raken en juist in de tegenovergestelde
richting zeilen van die, waar hij heen Wilde, zonder het te merken.
Dat was misschien een der voornaamste redenen waarom de zee-
lieden, vOOrdat het kompas was uitgevonden, zich nooit ver uit het
gezicht van de kust waagden. Ze waren bang dat ze de terugweg
niet zouden kunnen vinden. Daardoor was alleen d a t deel van de
wereld bekend, waar men over land kon komen of dat te bereiken
was, zonder het land ver uit het gezicht te verliezen.

Maar toen het kompas er was, konden ze, al stormde het, of was
de lucht bedekt, voortgaan, en altijd de gewenste richting houden.
Ze hadden dan alleen maar te kijken naar die kleine magnetische
naald, die in haar doosje hing. Het deed er niet toe hoe de boot ook
draaide en wendde, dat naaldje wees altijd het Noorden aan. Na-
tuurlijk moesten de zeelui niet altijd naar het Noorden, maar het
was heel gemakkelijk alle andere richtingen of te Leiden, als ze wis-
ten waar het Noorden was. Het Zuiden was er precies tegenover,
het Oosten aan de rechterkant, en he y Westen links. Al wat ze dus
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te doen hadden, was de boot koers te laten houden in de richting,
die ze wensten.

Maar het duurde Lang, eer de zeelui het kompas wilden gebruiken.
Ze dachten, dat het een betoverd ding was, en waren bang er iets
mee te doen te hebben. Zeelui hebben neiging tot bijgeloof en ze
vreesden, dat hun schip met zo'n kompas aan boord betoverd kon
worden en hen in het ongeluk kon storten.

Het andere toverding was het buskruit.
VOOr 1300 waren er in Europa nooit geweren, kanonnen of pisto-

len geweest. Er was altijd gevochten met Bogen en pijlen, of met
zwaarden en speren of dergelijke wapens. Een zwaard kan alleen.
maar gebruikt worden tegen iemand, die slechts op een paar voet
afstand staat, maar met geschut kan men iemand doden en muren
doen instorten op mijlen afstand. Toen het buskruit was uitgevonden
kon een harnas, zoals de vroegere ridders droegen, niet meer gebruikt
worden, want het beschermde niet tegen kogels of bommen. Zo
komt het, dat het buskruit de wijze van vechten geheel heeft veran-
derd, en een oorlog tot zo iets vreselijks heeft gemaakt.

Hoewel ook Marco Polo, naar men zegt, van buskruit en het ge-
bruik er van voor geweren en kanonnen in het Oosten gesproken
heeft, denken de meeste mensen toch, dat een Engelse monnik, Roger
Bacon, van het buskruit en ook van het kompas alles geweten heeft
en misschien beide wel uitvond. Die monnik was van zoveel dingen
op de hoogte, waarvan het yolk meende, dat het toverij was, dat
men hem ervan verdacht een verbond gesloten te hebben met de
duivel en hem in de gevangenis wierp. Bacon was de geleerdste man
van zijn tijd; eigenlijk was hij zijn tijd vooruit. Als hij nu nog leefde,
zou hij ge&rd worden als een wetenschappelijk man en een groot
uitvinder. Maar toen vonden de mensen, dat hij t e veel moist — zo
veel te weten als hij, was slecht; hij wilde achter Gods geheimen
komen en dat was stellig niet moat God wilde.

Anderen evenwel geven de roem of de blaam van de uitvinding



EEN TOVERNAALD EN TOVERPOEDER	 237

van het buskruit aan de Duitse scheikundige Schwarz. Ze beweren,
dat Schwarz op zekere dag enige scheikundige stoffen aan het men-
gen was in een ijzeren kom met een ijzeren stamper, zoals de drogis-
ten gebruiken, toen het mengsel plotseling ontplofte en de ijzeren
stamper regelrecht door het plafond vloog. Schwarz was ten hoogste
verbaasd en het scheelde geen haar of hij was gedood, maar nu kreeg
hij een idee. Hij toog dadelijk aan het werk om een manier te be-
denken datzelfde mengsel in de oorlog te gebruiken, om ijzeren
stampers naar de vijand te schieten. Er zijn mensen, die vinden, dat
het veel beter zou zijn geweest, als die stamper die meneer Schwarz
geraakt en gedood had, en zijn geheim met hem verloren was ge-
gaan. Misschien hadden we dan nooit die vreselijke oorlogen en het
doden van millioenen menselijke wezens behoeven te beleven, die
het resultaat waren van deze ontdekking. Het duurde evenwel een
hele tijd, v66rdat het buskruit krachtig genoeg werkte om veel schade
aan te richten, want het heeft meer dan honderd jaar geduurd, vO6r-
dat het vechten met geschut de plaats innam van het vechten met
piji en boog.



HOOFDSTUK 5	
Del angst Boor logdi

eeroo itge wee stis

Of dit nu weer een Latijns opschrift is?
Neen, 't is Nederlands.
Het was in het jaar 1338 en Eduard III was koning van Engeland.

Deze Eduard III wilds towel over Frankrijk als over Engeland rege-
ren. Hij beweerde, dat hij familie was van de vorige Franse koning
en meer recht had om dat land te regeren, dan de regerende vorst.
Daarom begon hij de strijd met Frankrijk, die meer dan honderd
jaar duurde en ons bekend is als de honderdjarige oorlog en tevens
als:

DE LANGSTE OORLOG
DIE ER OOIT GEWEEST IS.

Het Engelse leger ging scheep en stak over naar Frankrijk. be
eerste grote slag werd geleverd bij een klein plaatsje, bij Crecy. Het
Engelse leger bestond uit voetvolk en dat waren bijna allemaal men-
sen van eenvoudige stand. Het Franse leger bestond bijna geheel uit
geharnaste ridders te paard, dus mensen uit de hogs stand.

Maar de Engelse soldaten gebruikten een heel Lange boog, die
de pijlen met geweldige kracht deed wegvliegen, en zo takelden ze
de Franse ridders vreselijk toe, ondanks het feit, dat die ridders
edelen waren en dus geoefende krijgslieden, te paard zaten en be-
schermd werden door hun wapenrusting.

In deze slag gebruikten de Engelsen voor het eerst kanonnen.
Maar veel kwaad deden ze er niet mee. Die kanonnen hadden nog
zo weinig draagvermogen, dat ze de kogels naar de vijand gooiden,
zoals men het een korfbal of voetbal doet. Ze schramden de paarden
van de Fransen, maar richtten weinig schade aan. Toch was dit het



DEL ANGST EOOR LOGDI EEROO ITGE WEE STIS 239

begin van wat binnenkort een eind zou maken aan ridderschap, har-
nassen en leenstelsel.

De slag bij Crecy was het begin van de Honderdjarige Oorlog.
Het jaar na die slag werden de mensen in Europa door een ver-
schrikkelijke besmettelijke ziekte aangetast, die de „Zwarte Dood"
werd genoemd. Het was zo iets als de pest in Athene, in de eeuw
van Pericles, maar de Zwarte Dood bepaalde zich niet tot een stad
of een land. Men vermoedde, dat de ziekte ontstaan was in Catai,
maar ze verbreidde zich naar het Westen en bereikte Europa.

Twee jaar bleef de ziekte aanhouden, en millioenen werden er
door aangetast. De halve bevolking van Europa stierf er aan. Ganse
steden werden ontvolkt en in vele plaatsen bleef er niemand over
om de (Men te begraven.

De te velde staande oogsten verrotten, want er was niemand om
ze in te halen. Paarden en koeien zwierven ongemoeid over het veld,
want er was niemand, die voor ze zorgde. De pest tastte zelfs de
zeelieden op zee aan en er dreven schepen stuurloos rond, daar er
geen levende ziel meer aan boord was.

En, alsof er nog niet genoeg mensen dood waren, bleef die Hon-
derdjarige Oorlog maar voortduren, van jaar tot jaar! De Franse
koning was toen Jong en zwak en zijn yolk was bijna wanhopig —
de zaak stond hopeloos, omdat ze geen ferme bevelhebber hadden
om hen te helpen, om de Engelsen na al die jaren te verdrijven.

Nu leefde er in een klein, Frans dorpje een arm boerenmeisje,
een herderin, Jeanne d'Arc geheten. Terwijl ze haar kudde schapen
hoedde, kreeg ze wonderlijke visioenen. Ze hoorde stemmen, die
haar riepen en haar zeiden, dat z ij degene was, die het Franse leger
moest aanvoeren en Frankrijk helpen Engeland te overwinnen.

Zij ging naar de edelen uit de omgeving van de vorst en vertelde
hun van haar vizioenen. Maar dezen hechtten er geen geloof aan en
meenden, dat ze niet in staat zou zijn de dingen te doers, die ze zich
voorstelde.
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Om haar op de proef to stellen, kleedden ze iemand anders aan,
alsof hij de koning was en lieten hem op de troon plaats nemen,
terwijl de koning terzijde stond naast de edelen. Daarop lieten ze

Jeanne d'Arc op de brandstapel

Jeanne binnenkomen. Toen ze de troonzaal binnentrad, sloeg ze een
blik op de man, die op de troon zat en als de koning gekleed was.
Zonder aarzelen liep ze daarop langs hem heen en recht op de
ware koning toe. Ze knielde voor hem en zei:
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„ik ben gekomen om Uw leger ter overwinning te Leiden."
De koning gaf haar dadelijk zijn vaandel en een harnas en daarop

reed ze uit aan het hoofd van het ganse leger en voerde de koning
ter kroning.

De Franse soldaten schepten weer moed. Het scheen wel, alsof de
Heer een engel had gestuurd om hen aan te voeren, en ze vochten
zó fel en dapper, dat ze verscheidene slagen wonnen.

Maar de Engelse soldaten meenden, dat het niet de Heer, maar
de duivel was, die Jeanne gezonden had en dat zij geen engel, maar
een heks was en ze waren heel bang voor haar. Tenslotte viel ze in

handen van de Engelsen. De Franse koning, die toch door haar ge-
red was, deed geen enkele poging om haar te redden, ondanks alles,
wat ze voor hem gedaan had. Nu de taken naar zijn tin gingen, vond
hij het niet prettig, dat een vrouw er zich mee bemoeide; en de sol-
daten stond het niet aan, bevelen van een vrouw te moeten afwach-
ten; dus waren ze blij, dat ze haar kwijt raakten.

De Engelsen klaagden Jeanne aan als een heks, ze werd schuldig
verklaard aan hekserij en op de brandstapel levend verbrand.

Maar Jeanne scheen de Fransen toch geluk en hun legers opnieuw
bezieling te hebben geschonken, want van die tijd of groeide
Frankrijks macht en, na meer dan honderd jaar gevochten te heb-
ben, verdreven de Fransen tenslotte de Engelsen uit hun land. In
honderd jaar van vechten waren honderdduizenden gewond, kreupel
of blind gemaakt en gedood, en na dit alles was Engeland er niets
beter op geworden. Het was er precies aan toe, als toen het begon
en de gehele oorlog bleek voor niets te zijn geweest.

De wereldgeschiedenis in een notedop 16



HOOFDSTUK 58 Drukpers en Buskruit, of
Weg met het Oude,

Leve het Nieuwe !

Tot deze tijd toe was er in de hele wereld geen enkel gedrukt
boek. Er was geen courant, geen tijdschrift. Alle boeken moesten
met de hand geschreven worden. Dat was natuurlijk een heel lang-
zame en kostbare manier, zodat er maar weinig van zulke met de
hand geschreven boeken bestonden. Alleen koningen en zeer rijke
mensen hadden dan ook boeken. Een boek als de Bijbel bijvoorbeeld
kostte bijna zoveel als een huffs en geen enkele arme kon zo iets be-

zitten. Zelfs al was er een Bijbel
in de kerk, dan had die zo'n waar-
de, dat hij aan een ketting gelegd
werd, opdat men hem niet zou
stelen. Denk eens aan, dat iemand
een Biibel steep!

Maar omstreeks 1440 bedacht
iemand een nieuwe manier om
boeken te maken. Eerst zette hij
houten letters, die drukletters ge-
noemd werden, naast elkaar en

Gutenberg bij zijn drukpers; hij staat een
gedrukt blad te vergelijken met het handschrift dan smeerde hij ze in met inkt.

Daarop drukte hij het papier te-,

gen de met inkt besmeerde letters en maakte een afdruk. Als de let-
ters er eenmaal stonden, konden er vlug en gemakkelijk duizenden
afdrukken gemaakt worden. Dit was, zoals je natuurlijk begrijpt,
het drukken. Het lijkt allemaal zo eenvoudig, dat het haast verwon-
derlijk is, dat niemand er niet duizenden jaren vroeger aan gedacht
heeft.

Het is nu vrijwel zeker, dat niet de Nederlander Laurens Jansz.
Coster, maar een Duitser, Gutenberg, de eerste boeken gedrukt heeft
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omstreeks 1440; dus werd hij de uitvinder van de boekdrukkunst ge-
noemd. En Welk boek denk je, dat het eerst gedrukt werd? Wel,
natuurlijk het boek, dat de mensen het belangrijkste van de wereld
vonden, de Bijbel. De Bijbel werd niet in het Duits of Engels ge-
drukt, maar in het Latijn.

VOOr deze tijd konden maar weinig mensen, al waren het ko-
ningen en vorsten, lezen, omdat er geen boeken waren om hun te
leren, hoe ze het doen moesten en ook als ze het al konden maar
weinig boeken om te lezen, zodat het geen doel had.

Maar nu het drukken uitgevonden was, veranderde alles. Er kon-
den geschiedenisboeken, school- en andere boeken heel goedkoop
en in zeer grote aantallen gemaakt worden. Mensen, die nooit in
staat geweest waren boeken te kopen, konden dat nu doen. Iedereen
kon nu alle wereldberoemde verhalen lezen, aardrijkskunde en ge-
schiedenis leren, ja alles, wat hij wenste. Zo brac_ht dus de uitvinding
van het boekdrukken een algehele verandering teweeg. Kort daarna
eindigde de Honderdjarige oorlog.

Terzelfder tijd kwam er een eind aan iets anders, dat duizend jaar
oud was.

De Mohammedanen, van wie we lange tijd niets gehoord heb-
ben, hadden in de zevende eeuw getracht Konstantinopel in te nemen,
maar ze waren teruggedreven, nietwaar, door teer en pek, die de
Christenen op hen uitgegoten hadden.

Maar in 1453 vielen de Mohammedanen nogmaals Konstantinopel
aan. Ditmaal waren het Turken en zij probeerden niet de stadsmuren
te vernielen met pijlen. Zij gebruikten buskruit en geschut. Dat had
in Crecy, honderd jaar te voren, niet veel schade aangericht, maar
sinds die tijd was het veel verbeterd. Tegen de kracht van dit nieuwe
buskruit waren de muren van Konstantinopel niet bestand, zodat de
stad ingenomen werd. Zo werd Konstantinopel Turks en de schitte-
rende kerk van St. Sophia, die Justinianus duizend jaar te voren had
gebouwd, werd in een Mohammedaanse Moskee veranderd. Dit was
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het einde van wat er van het Oude Romeinse Rijk was overgebleven,
toen dat gedeeltelijk ondergegaan was in 476.

Ook na de val van Konstantinopel in 1453 werden de oorlogen
met buskruit gevoerd. De kastelen hadden hun doel verloren, gehar-
naste ridders waren overbodig geworden, evenals pijlen en bogen,
nu er werd gevochten op deze nieuwe manier.

1453 wordt het einde van de Middeleeuwen genoemd en het be-
gin van de Nieuwe Tijd. Het buskruit, de uitvinding der boek-
drukkunst en van die kleine tovernaald waren voor een grout deel
oorzaak, dat een Nieuw Tijdperk aanbrak.



HOOFDSTUK 59 
Een zeeman die een

nieuwe wereld vond

Een van de eerste boeken, die gedrukt werden, was:
„De Reizen van Marco Polo", een boek, dat in die tijd buitenge-

woon in de smaak viel.
Een van de jongens, die heel graag de verhalen lazen over die lan-

den, ver weg in het Oosten, met hun goud en prachtige edelstenen,
was een Italiaan, Christophorus Columbus geheten. Deze jongen
werd waarschijnlijk in Genua geboren, dat boven in „de Laars" ligt.
Evenals veel andere jongens, die in een zeehavenstad geboren wor-
den, had hij naar de eindeloze verhalen geluisterd van de zeelui op
de aanlegplaatsen en zijri grootste verlangen was, naar zee te gaan
om al die wonderlanden te zien, waarvan hij gelezen en gehoord
had. Eindelijk kwam de gelegenheid er toe, en pas veertien jaren oud,
maakte hij zijn eerste reis. Daarna maakte Columbus vele andere rei-
zen, werd een man van middelbare leeftijd, maar was nog nooit
naar een van die landen geweest, waarover hij in Marco Polo's Rei-
zen gelezen had.

Verscheidene zeekapiteins trachtten in die tijd een kortere weg
naar Indie te vinden dan die Lange, vervelende, die Marco Polo
had gevolgd. Ze waren er zeker van, dat er een korter weg over zee
was, en nu ze een kompas hadd.en om hen te Leiden, durfden ze zich
verder wagen om zulk een waterweg te zoeken.

Er waren nu al vele boeken gedrukt. Sommige waren reisboeken,
geschreven door de oude Grieken en Romeinen, die beweerden —
wat voor een dwaze opvatting gold — dat de wereld niet plat, maar
rond was. Columbus had die boeken gelezen en zei bij zichzelf, dat,
als de wereld werkelijk rond was, men Inclie moest kunnen bereiken
door Westwaarts te zeilen. Dat zou dan een veel gemakkelijker en
korter weg zijn dan eerst per schip te gaan de hele Middellandse zee
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over, en dan die duizenden mijlen over land te trekken, zoals Marco
Polo had gedaan.

Hoe meer Columbus hierover nadacht, des te zekerder werd hij er
van, dat het mogelijk was en des te verlangender, een schip te be-
machtigen om het te gaan proberen. Maar iedereen lachte hem uit
en vond zijn theorie dwaas. Daar hij maar een gewoon zeeman was,
had hij natuurlijk geen geld om een schip te kopen of te huren,
waarmee hij zijn geluk beproeven kon en hij kon niemand vinden,
die hem wilde helpen.

Daarom ging Columbus eerst naar een klein land, Portugal; dat
lag precies daar, waar de Atlantische Oceaan begins. Want het was
wel te verwachten, dat de Portugezen beroemde zeelui zouden zijn,
en dat waren ze ook, evenals vroeger de Phoeniciers. Daarom
dacht Columbus, dat zij wel belang zouden stellen in zijn plan en
hem helpen. Bovendien was de koning van Portugal er buitenge-
woon op gesteld nieuwe landen te ontdekken.

Maar de koning dacht, evenals die anderen, dat Columbus een
dwaas was en wilde niets met hem te maken hebben.

Geergerd ging Columbus daarop naar het naastgelegen land —
Spanje — dat toen geregeerd werd door koning Ferdinand en ko-
ningin Isabella. Maar dat koningspaar had het toen te druk om naar
Columbus te luisteren. Ze waren in oorlog met de Mohammedanen,
die Binds 732 voortdurend in hun land geweest waren; je herinnert
je nog wel, nietwaar, dat ze toen tot in het Noorden van Frankrijk
waren doorgedrongen? Maar eindelijk gelukte het Ferdinand en
Isabella de Mohammedanen uit hun land te verdrijven en toen be-
gon de koningin veel belang te stellen in Columbus' denkbeelden
en planners en beloofde tenslotte hem te helpen. Ze beloofde zelfs,
dat ze desnoods haar juwelen zou verkopen om hem het geld te ver-
schaffen om schepen te kopen. Maar dat was niet nodig. Met haar
hulp was Columbus nu in staat drie kleine scheepjes te kopen, de
Nina, de Pinta en de Santa Maria. Die schepen waren zó klein, dat
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Columbus tracht zijn scheepsvolk te overtuigen.

wij nu bang zouden zijn er zo ver mee te varen, dat we de kust uit
het oog verloren.

Eindelijk was alles gereed en zeilde Columbus weg uit de Spaanse
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zeehaven Palos met een honderdtal matrozen. Velen hunner waren
misdadigers, die de keus hadden gekregen tussen de gevangenis en
deze gevaarlijke reis. Ze verkozen liever hun leven in de waagschaal
te stellen dan in de gevangenis te zitten. Columbus koerste regelrecht
de ondergaande zon tegemoet in de wijde Atlantische Oceaan .Hij
zeilde voorbij de Canarische eilanden en steeds verder, dag en nacht,
altijd in dezelfde richting.

Ze waren al een maand onderweg en het scheepsvolk begon onge-
rust te worden. Het scheen onmogelijk, dat er een zo grote, einde-
loze watervlakte kon zijn met niets in 't zicht, voor, achter noch opzij.
Ze werden bang dat ze nooit meer thuis zouden komen en drongen
er bij Columbus op aan, om te keren; ze zeiden, dat het krankzinnig
was, verder te gaan met niets anders dan water voor zich uit; men
zou altijd en altijd wel door kunnen Caren en nooit iets anders zien.

Columbus trachtte hen te overtuigen, maar het hielp niet. Einde-
lijk beloofde hij terug te keren, als ze niet heel gauw land in 't zicht
kregen. Toen er dagen verstreken zonder dat er iets nieuws te zien,
was, smeedde het scheepsvolk een komplot om Columbus 's nachts
overboord te gooien en zich op die manier van hem te ontdoen. Dan
zouden zij naar hun land terug kunnen keren en de mensen in Spanje
vertellen, dat Columbus bij ongeluk over boord was gevallen.

Toen tenslote iedereen, behalve Columbus, de hoop had opgege-
yen, zag een der zeelieden een tak met bessen er aan in zee drijven.
Waar kon die vandaan kome.n? Daarop zagen ze vogels vliegen —
vogels, die nooit zo ver van de kust weg trekkers. En toen, op een
donkere nacht, meer dan twee maanden, nadat ze van wal gestoken
waren, zagen ze heel in de verte een lichtje flikkeren. Waarschijnlijk
veroorzaakte Been enkel lichtje in de wereld ooit zo'n vreugde! Een
Licht, dat kon maar een ding betekenen — menselijke wezens — en
land, land!! eindelijk land!!

En op de morgen van 12 October 1492 bereikten de drie schepen
de kust. Columbus sprong aan land en, op zijn knieen vallend, zone
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hij een dankgebed op tot God. Daarop hees hij de Spaanse vlag, nam
in naam van Spanje bezit van het land en noemde het San Salvador,
wat het Spaans is voor: „Heilige Redder."

Columbus dacht dat het land, dat hij eindelijk bereikt had, Indie
was; wij weten nu, dat een groot vasteland Noord- en Zuid-Amerika
zijn weg naar Indie blokkeerde. Het was in werkelijkheid maar een
klein eiland, dicht bij de kust van Amerika, waar hij geland was.

De menselijke wezens, die hij hier zag, waren heel vreemd. Hun
lichaam en hun gezicht waren geverfd en ze hadden veren in hun
Naar. Daar Columbus meende, dat het bewoners van Indie waren,
noemde hij ze Indianen, en die naam dragen ze nog.

Toen stak Columbus over naar de andere eilandjes in de buurt,
maar hij vond geen goud of kostbare edelstenen, zoals hij ver-
wachtte, of andere wonderers, waarvan Marco Polo had verhaald.
En daar hij zo lang was weg geweest, ging hij dezelfde weg terug
naar Spanje, die hij gekomen was. Hij nam verscheidene Indianen
mee, om ze in zijn land te laten zien en ook wat tabak, want hij had
de Indianen zien roken, iets, wat niemand ooit gezien had of gehoord.

Toen hij eindelijk weer veilig thuis was, waren de mensen buiten
zichzelf van verrukking hem te zien en van zijn ontdekkingen te
horen. Iedereen was hevig opgewonden, maar — niet lang. Weldra
begonnen de mensen te zeggen, dat het niets bizonders was, dat
Columbus naar het Westen was gezeild, totdat hij land vond en dat
iedereen dat had kunnen doen.

Op zekere dag, dat Columbus aanzat met 's konings edelen, die
weer trachtten zijn verdiensten te verkleinen, vroeg hij om een ei,
en het rond gevend vroeg hij aan iedereen, om het rechtop te zetten.
Niemand zag daar kans toe. Toen het weer aan Columbus' terugge-
geven werd, zette hij het juist hard genoeg neer, om de Schaal te
kneuzen en de punt vlak te makers. To en bleef het natuurlijk staan.
„Ziet u", zei Columbus, „het is heel gemakkelijk, als je maar weet,
hoe je het doen moet. Even gemakkelijk is het ook om nu naar het
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Westen te zeilen, totdat je land ziet, nu ik het eenmaal gedaan, en de
manier heb aangegeven."

Columbus maakte nog drie reizen naar Amerika, dus vier in het
geheel, maar hij heeft nooit geweten, dat hij een nieuwe wereld 'had
ontdekt. Eens landde hij in Zuid-Amerika, maar Noord-Amerika
heeft hij nooit ontdekt.

Daar Columbus nooit kostbare edelgesteenten of wonderlijke
dingen meebracht, zoals de mensen in Spanje verwachtten, verloren
ze hun belangstelling voor zijn tochten. Sommigen waren zo afgun-
stig en jaloers op zijn succes, dat ze hem bij de koning aanklaagden,
alsof hij iets verkeerds gedaan had, en de koning zond een plaats-
vervanger, terwijl Columbus geboeid naar 't vaderland werd terug-
gebracht. Hoewel hij dadelijk weer vrij gelaten werd, bewaarde hij
de ketenen als een herinnering aan de ondankbaarheid der mensen
en verzocht ze later te mogen meenemen in zijn graf. Na die valse
aanklacht maakte Columbus nog een reis, maar toen hij tenslotte in
Spanje stierf, hadden zelfs zijn vrienden hem bijna vergeten. Welk
een einde voor een man, die de wereld een nieuw wasteland had ge-
schonken en voor wie de gehele geschiedenis zou veranderen.
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Fortuinzoekers

De Nieuwe Wereld had geen naam.
Ze werd eenvoudig „De Nieuwe Wereld" genoemd.
Toch moest ze een naam hebben, maar Welke?
Als wij die naam hadden moeten kiezen, hadden we natuurlijk

„Columbia" gezegd, gedachtig aan Columbus. Maar er werd een
andere naam gekozen en dat gebeurde zo:

Een Italiaan, Amerigo Vespucci geheten, maakte een reis naar het
zuidelijk deel van de Nieuwe Wereld. Daarop schreef hij een boek
over zijn reizen. De mensen lazen het en begonnen het nieuwe land,
dat Amerigo beschreef aan te duiden als „het land van Amerigo".
En zo werd die wereld naar hem langzamerhand Amerika genoemd,
hoewel het rechtvaardiger geweest zou zijn, als men ze naar Colum-
bus genoemd had, vind je ook niet? Kinderen krijgen sours namen,
die ze liever veranderen zouden als ze groot zijn, maar dan is het
te laat. Zo wordt er in Amerika zelf dikwijls gesproken en gezongen
van Columbia, als men Amerika bedoelt. En daarom ook zijn er zo-
veel steden, districten en staten, die Columbus of Columbia heten.

Nadat Columbus had aangetoond, dat men geen gevaar liep van
de wereld of te vallen, en dat er heus land was daar in het Westen,
sloeg bijna iedereen, die een nieuwe weg naar Indie gezocht had,
haastig de richting in, die Columbus gewezen had. Naapers! Elke
zeekapitein, die maar kans zag, koerste haastig westwaarts, our
nieuwe landen te zoeken, en er werden zoveel ontdekkingen gedaan,
dat die eeuw bekend is geworden als die der ontdekkingen en uit-
vindingen. De meesten wilden nu Indie bereiken. Ze zochten naar
edelstenen, goud en specerijen, die ze in Indie in grote hoeveelheden
meenden te zullen vinden.

Nu is het best te begrijpen, dat mensen grote afstanden afleggen
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op zoek naar goud en kostbare stenen; maar, 't waren ook specerijen,
die ze hebben wilden, zoals kruidnagelen en peper — en misschien
verbaast je dat, waarom ze juist zo'n begeerte hadden naar spece-
rijen? 't Is best mogelijk, dat je zelf niet veel van peper houdt, en dat
je kruidnagelen heel naar vindt. Maar in die dagen had men geen
koelmachines met ijs en dikwijls bedierven vlees en andere voedings-
middelen. Wij zouden zulke dingen dan oneetbaar vinden. Maar
toen bestrooide men ze met specerijen om de slechte smaak weg
te nemen, en dan kon opgegeten worden, war anders niet om door
to slikken zou geweest zijn. Specerijen groeiden niet in Europa, al-
leen maar in het verre Oosten. De mensen betaalden er dus hoge
prijzen voor en daarom werden er Lange reizen voor ondernomen.

Een Portugees zeevaarder, Vasco da Gama, was een van diegenen,
die trachtte Indie helemaal over zee te bereiken. Maar hij koerste
niet naar het Westen, zoals Columbus, maar naar het Z u i d e n, om
Afrika heen. Anderen hadden al eer geprobeerd naar Indie te komen
door naar het Zuiden te gaan en Tangs Afrika te varen, maar nie-
mand had nog de gehele weg afgelegd. Ze waren altijd terugge-
komen met veischrikkelijke verhalen, waarom ze niet verder had-
den kunnen gaan. De zuidpunt van Afrika werd de „Stormkaap"
genoemd; maar omdat die naam ongeluk scheen te brengen werd
hij later veranderd in „Kaap de Goede Hoop".

Ondanks alle griezel-verhalen hield Vasco da Gama onverander-
lijk koers naar het Zuiden. Eindelijk, na veel ontberingen en allerlei
avonturen, passeerde hij Kaap de Goede Hoop. Daarna zeilde hij
door naar Indie, verkreeg de specerijen, die toen zo kostbaar waren
en kwam veilig terug.

Dit gebeurde in 1497, vijf jaren na Columbus' eerste tocht, en
Vasco da Gama was de eerste, die geheel over zee Indie bereikte.
Spanje kwam de eer toe een nieuw land te hebben ontdekt en Por-
tugal, Indie het eerst over zee te hebben ontdekt.

Engeland komt ook de eer toe ontdekkingen te hebben gedaan.,
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In hetzelfde jaar, dat Vasco da Gama Indie bereikte, ging een zekere
Cabot in Engeland scheep om een ontdekkingstocht to doen. De

eerste werd een mislukking, maar hij ondernam een nieuwe tocht,
bereikte Coen Canada en zeilde langs de kust van wat nu genoemd
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wordt: „De Verenigde Staten". Hij eiste deze landen voor Engeland
op; maar hij keerde terug en Engeland trok zich niet eer iets aan van
deze ontdekkingen, dan nadat er ongeveer honderd jaar verstreken
waren.

Een Portugees, Magelhaens, Wilde een weg naar IndiE vinden door
de Nieuwe Wereld heen; want hij dacht, dat er wel ergens een
opening zou zijn in dat nieuwe land, dat de weg versperde, waar
hij doorheen kon. Hij probeerde steun te verkrijgen in zijn eigen
land, maar weer maakte Portugal dezelfde font als te voren met Co-
lumbus. Men luisterde niet naar Magelhaens, en deze wendde zich
tot Spanje, die hem vijf schepen ter beschikking stelde.

Met deze vijf schepen zeilde Magelhaens weg. Toen hij Zuid-
Amerika had bereikt, zeilde hij de kust langs om een doorvaart door
het land te vinden; dan hier, dan daar meende hij er een te ontdek-
ken, maar altijd weer was het slechts de uitmonding van een rivier.
Toen Teed een van zijn schepen schipbreuk, zodat er maar vier over-
bleven .

Met deze vier schepen bleef hij langs de kust varen, tot hij ein-
delijk de plek bereikte, die nu „Kaap Hoorn" heet. Door die gevaar-
lijke opening, die sindsdien de „Straat van Magelhaens" beet, werkte
hij zich heen. Een schip „droste" en ging de weg terug, die het
gekomen was. Nu waren er nog maar drie.

Met deze drie schepen kwam hij eindelijk aan de andere kant
van de Grote Oceaan uit. Magelhaens noemde hem de „Stifle
Oceaan", omdat hij hem na alle doorgestane stormen zo rustig en
kalm toescheen.

Maar levensmiddelen en water werden schaars en tenslotte hadden
ze niets meer. Vele mannen werden ziek en stierven. Toch zette
Magelhaens door, hoewel hij het merendeel van het scheepsvolk,
waarmee hij was uitgevaren, verloren had. Tenslotte bereikte hij
wat nu de Philippijnse eilanden zijn, die bewoond waren door wil-
den. Hier geraakten zij slaags met de inboorlingen en Magelhaens
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werd gedood. Er bleven niet genoeg manschappen over om met drie
schepen te kunnen varen, en dus verbrandden zij er een en nu bleven
er nog maar twee over, die ondanks alles de tocht voortzetten.

Toen ging er nog weer een schip verloren; dat verdween en er
werd nooit meer iets van gehoord; zodat er een enkel schip overbleef,
„De Victoria".

De Victoria worstelde om Afrika heen. Uitgeput van honger, kou
en ontberingen bleven Magelhaens' mannen het tegen wind en storm
volhouden. Eindelijk zeilde een lek gevaren half onttakeld schip met

slechts achttien man de haven binnen,
waaruit het meer dan drie jaar te voren
vertrokken was. „Victorier konden de
mannen van de Victoria roepen, het schip,,

-..	 • .:::..-. k	 dat — maar zonder de stoutmoedige..--..-.. -- –
.	 Magelhaens — voor het eerst de hele we-

Magelhaens' Victoria. 	 reld omgezeild had. Deze reis besliste
(naar een oud plaatje)	 eens en voor al de kwestie, die eeuwen

lang twijfelachtig was geweest, of de
aarde rond of plat was, want een schip had werkelijk rond de
wereld gevaren! En toch waren er, ondanks dit bewijs, nog jaren
lang mensen, die steeds niet geloven konden, dat de wereld rond
was en zelfs nu nog zijn er mensen, die zeggen, dat ze plat is, maar
die noemen wij niet w ij s.
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Herboren

Zie eens, wat een lang woord: R e n a i s s a n c e.
Het betekent: herboren of opnieuw geboren.
Natuurlijk kan er niets opnieuw geboren worden, maar de men-

sen noemden de tijd, die we nu bereikt hebben, de „Renaissance-
Tijd", de herboren tijd. Luister maar waarom.

Je herinnert je toch wel de tijd van Pericles, toen er in Athene
zulke prachtige beeldhouwwerken en gebouwen gemaakt werden?

Welnu, in de vijftiende eeuw haastte niet iedereen zich naar de
Nieuwe Wereld om er fortuin te zoeken. Terwiji de ontdekkingen,
waarvan ik je vertelde, plaats hadden, leefden en werkten er in Italie
enige van de grootste kunstenaars, die de wereld ooit gekend heeft.

De architecten bouwden prachtige gebouwen, zo ongeveer als de
oude Griekse en Romeinse tempels. De beeldhouwers maakten stand-
beelden, die bijna zo mooi waren als die van Phidias. De mensen
begonnen opnieuw belang te stellen in de oude Griekse schrijvers,
wier boeken nu gedrukt waren, zodat ieder ze lezen kon. Het scheen
wel, alsof het Athene van de eeuw van Pericles opnieuw geboren
was. Daarom spreekt men van deze tijd als van de Renaissance.

Een van de grootste kunstenaars van de Renaissance was Michel
Angelo. Maar Michel Angelo was niet alleen schilder, hij was ook
beeldhouwer, architect en dichter. Het bezwaarde hem in bet geheel
niet jaren lang te werken aan een beeld of een schilderij. Maar als
het klaar was, was er iets tot stand gekomen, waarvoor nu nog men-
sen uit alle oorden van de wereld overkomen om het te zien.

Tegenwoordig vormen de beeldhouwers eerst een beeld in klei
en maken het dap na in steen of gieten het in brons, maar zo werkte
Michel Angelo niet. Hij beitelde zijn figuren direct uit de steen,
zonder eerst een model te maken. Het was net, alsof hij het beeld
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al zag, dat in de steep gevangen zat, en alsof hij niet anders te doen
had dap het gedeelte, dat de -figuur omhulde, weg te hakken.

Eens was een groot blok marmer door een ander beeldhouwer
bedorven. Michel Angelo zag een beeld van David er in en toog
aan het werk, om die jonge krijgsman e r u i t te -Galen.

Hij maakte ook een beeld van Mozes in zittende houding. Het
bevindt zich nu in een der kerken van Rome en als men op het beeld
toeloopt, lijkt het net levend, zo, dat het is, alsof men in tegenwoor-
digheid van Mozes zelf was.

Michel Angelo aan het werk

De Paus wenste, dat Michel Angelo de zoldering van zijn eigen
kapel in Rome zou beschilderen. Deze werd de Sixtijnse kapel ge-
noemd. Eerst stond dit werk Michel Angelo niet aan en hij zeide
de Paus, dat hij beeldhouwer was en Been schilder. Maar de Paus
drong er op aan en Michel Angelo gaf op het laatst toe. Toen hij er
eenmaal in toegestemd had, gaf hij zich ook met hart en ziel aan
zijn werk.

Vier jaar lang leefde hij in dat vertrek — de Sixtijnse kapel —
en verliet die haast nooit, dag noch nacht. Onder de zoldering maakte
De wereldgeschiedenis in een notedop 17
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hij een steiger, en op die steiger liggend, las hij gedichten en de
Bijbel en werkte, als hij er „de geest toe kreeg". Hij sloot er zichzelf
in op en Wilde niemand laten binnenkomen, zelfs de Paus niet.

Van heinde en verre komen de mensen nu Haar die zoldering
kijken, die men alleen gemakkelijk zien kan languit op de grond
liggend of in een Spiegel kijkend.

Michel Angelo is bijna negentig jaar oud geworden. Hij leefde
afgezonderd, in het gezelschap van de goden en engelen, die hij
uitbeeldde.

Raphael was ook een beroemd Italiaans kunstenaar. Hij leefde in
dezelfde tijd als Michel Angelo. Raphael was evenwel in de meeste
dingen anders dan Michel Angelo. Deze hield ervan alleen te zijn
en Raphael hield van gezelligheid. Hij was zeer populair en voort-
durend omringd door vrienden en bewonderaars, want iedereen
hield van hem, om zijn genialiteit towel als om zijn vriendelijke
aard. jonge mannen dweepten met hem, dronken zijn woorden in
en maakten nederig copieen van zijn werk. Hij had een vijftig leer-
lingen, die onder zijn leiding studeerden en schilderden, en ze gingen
met hem mee waar hij heenging. Ze vereerden om zo te zeggen de
grond waarop hij liep.

Raphael maakte veel prachtige schilderijen van de Maagd Maria
met het kindeke Jezus. Die werden Madonna's genoemd. In die tijd
waren de Madonna's bijna de enige snort schilderijen, die de kun-
stenaars maakten. Raphael vervaardigde een bizonder mooi schil-
derij van Maria en het Christus-kindje, waaraan de naam van „Six-
tijnse Madonna" we,rd gegeven. Dit wordt beschouwd als een van
de twaalf allermooiste schilderijen van de wereld. Hij schilderde bet
voor een kleine kerk, maar het is nu in een groot schilderij en-mu-
seum, waar het een vertrek voor zich alleen heeft. Geen enkel ander
schilderij wordt waardig geacht er dichtbij te hangers.

Raphael stierf reeds, toen hij een nog jonge man was, maar hij
had zo hard en onafgebroken gewerkt, dat hij een groot aantal schil-
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derstukken naliet. Hij schilderde zelf alleen maar de zeer belangrijke
gedeelten van zijn stukken, misschien alleen maar de gezichten.
Lichaam, handen en kleding liet hij gewoonlijk door zijn leerlingen
schilderen. Ze waren al blij, al mochten ze maar een vinger zetten
aan een stuk, waaraan de meester had gewerkt.

Michel Angelo's schilderstukken waren krachtig en gespierd, man-
nelijk, in een woord. Raphael's werk was zacht, lieflijk en gracieus,
had de vrouwelijke eigenschappen dus.

Leonardo da Vinci leefde ook in die tijd en was eveneens een
groot kunstenaar. Hij was kunstenaar, ingenieur, dichter en geleerde.
Men zegt, dat hij de eerste kaart van de Nieuwe Wereld tekende,
waarop de naam Amerika voorkwam. Maar hij heeft slechts weinig
schilderijen gemaakt, omdat hij er zoveel ander werk naast deed.
Die paar schilderijen zijn echter buitengewoon mooi. En er van is:
„Het laatste Avondmaal". Evenals de Sixtijnse Madonna behoort het
tot de twaalf mooiste schilderstukken van de wereld. Ongelukkig
schilderde hij het op een pas gepleisterde muur en in de loop der
tijden heeft er veel van het pleister met het schilderwerk losgelaten,
zodat er nu maar weinig over is van het origineel.

Gewoonlijk schilderde Leonardo de vrouwen met een glimlachend
gelaat. Een van zijn meest beroemde schilderstukken is dat van een

vrouw, „Mona Lisa" geheten. Zij heeft een glimlach, die spottend
genoemd wordt. Het is eigenlijk niet uit to maken, of ze t e g e n,
of o m je glimlacht, als je Haar haar kijkt.
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Godsdienst-twisten

Tot nu toe was er maar een Christelijke godsdienst geweest, de
Katholieke. Er waren geen Gereformeerden, Doopsgezinden, Re-
monstranten, Luthersen of andere secten. Ze waren allemaal Chris-
tenen en daarmee uit.

Maar in de 16e eeuw begonnen sommige mensen er over na te
denken, of er geen veranderingen moesten komen in het Katholieke
geloof.

Anderen vonden, dat niets mocht veranderen.
Enkelen verklaarden, dat alles goed was, zoals het was.
En weer anderen zeiden, dat het n i e t in orde was.
En zo ontstond er een twist.
Het begon zo: De Paus liet een grote kerk bouwen, de Sint Pieter

te Rome. Ze nam de plaats in van de oude kerk, die Konstantijn had
laten bouwen op de plek waar men veronderstelde, dat Sint Petrus
gekruisigd was met zijn hoofd Haar beneden. De Paus wenste, dat
het de grootste en mooiste kerk van de hele wereld zou worden.

De Sint Pieterskerk moest dus het kapitool zijn van het Christelijk
geloof. Michel Angelo en Raphael hadden beiden gewerkt aan de
planner voor de nieuwe kerk. Om marmer, Steen en andere mate-
rialen te krijgen voor deze Sint Pieterskerk deed de Paus, wat an-
deren voor hem gedaan hadden; hij liet andere gebouwen in Rome
afbreken en gebruikte de stenen daarvan voor zijn nieuwe kerk.

Maar daarenboven had de Paus een enorme som gelds nodig om
zo'n prachtkerk te laten bouwen, als hij zich voorstelde. Hij begon
dus met Belden in te zamelen. Nu was er in Duitsland een zekere
Maarten Luther, een monnik, die tevens onderwijs gaf in de god-
geleerdheid aan een universiteit. Maarten Luther vond, dat het geld
inzamelen en ook andere Bingen verkeerd waren in de Katholieke
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kerk. Daarom maakte hij een lijst van vijf en negentig punters om

Luther vertaalt de Bijbel.

aan to geven, wat volgens hem niet in orde was, en plakte die op
de kerkdeur in de stad, waar hij woonde, en ook preekte hij in die



262	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

geest. De Paus zond Luther een bevelschrift, maar deze verbrandde
het in het openbaar. Velen schaarden zich aan Luther's zijde en het
duurde niet lang, of er was een menigte mensen, die de Katholieke
kerk verlieten en niet langer aan de Paus gehoorzaamden.

De Paus vroeg aan de koning van Spanje hem in deze twist met
Luther bij te staan.

Karel V, koning van Spanje, was een kleinzoon van Ferdinand
en Isabella, (dezelfde, die Columbus hadden gesteund). Karel was
niet alleen een goed Katholiek, maar de machtigste vorst van
Europa.

Hij beval Luther naar een stad, Worms genaamd, te komen om
verhoord te worden. Hij beloofde Luther, dat hem niets kwaads zou
overkomen, en deze ging er dus heen. Toen hij te Worms kwam,
gelastte Karel hem alles in te trekken, wat hij gezegd had. Dit wei-
gerde Luther natuurlijk. Enige van Karels edelen meenden, dat
Luther op de brandstapel moest verbrand worden. Maar keizer
Karel hield woord en strafte hem niet om zijn geloof. Luther's vrien-
den waren echter bang, dat andere Katholieken hem kwaad zouden
doen. Zij moisten, dat hij voor zich zelf geen vrees kende en daarom
lieten ze hem gevangen nemen en hielden hem weer dan een jaar
opgesloten, opdat hem niets overkomen zou. Terwijl Luther ge-
vangen zat, vertaalde hij de Bijbel in het Duits; dit was voor het
eerst, dat de Bijbel in die taal werd geschreven.

De mensen, die tegen de Paus protesteerden, werden Protestan-
ten genoemd, en die Christenen, die niet Rooms-Katholiek zijn, heten
nu nog Protestanten. De tijd, waarin deze wijzigingen tot stand
kwamen, heette de tijd der Hervorming, omdat bet oude geloof een
nieuwe vorm kreeg.

In de tegenwoordige tijd kan het voorkomen, dat je Katholiek
bent en je beste vriend het niet is, maar dat maakt geen verschil in
je vriendschap. In die tijd echter waren de Katholieken doodsvijan-
den van degenen, die het niet waren. Aan weerszij den was men er
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van verzekerd dat men zelf gelijk had, en de anderen ongelijk. Elke
partij vocht voor haar overtuiging en bestreed de andere even ver-
woed en verbitterd, alsof die alleen uit schurken en duivels bestond.
Vrienden en familieleden vermoordden elkaar, omdat ze verschillend
dachten in geloofszaken en toch werden allen verondersteld, Chris-
tenen te zijn.

Karel was zeer bezorgd en bedroefd om die geloofstwisten en
bovendien kwam hij altijd weer voor vele moeilijkheden in zijn rijk
te staan. Daarom deed Karel dat, waartoe anderen v6Or hem ook
gekomen waren: hij deed afstand van de Spaanse troo p ten behoeve
van zijn zoon, die Philips II werd genoemd.

Hierop ging Karel, blij van al die staatszorgen verlost te zijn, in
een klooster woven, waar hij zijn tijd doorbracht met te doen, wat
hij prettig vond. En wat denk je, dat dat was? Hij maakte speelgoed
met mechaniek en horloges — tot zijn dood toe!

In de dagen, dat Karel koning van Spanje was, heette de koning
van Engeland Hendrik de Achtste. Hij behoorde tot het geslacht
Tudor. Hendrik VIII was in het begin ook streng Katholiek, en de
Paus had hem de naam van „Verdediger van het Geloof" gegeven.
Maar Hendrik had een vrouw, die hij niet meer hebben wilde, omdat
ze geen zoon had. Om zich van haar te ontdoen, zodat hij met een
andere vrouw kon trouwen, moest hij echtscheiding aanvragen en
de Paus was de enige, die zijn verzoek daartoe kon inwilligen. Hen-
drik vroeg de Paus dus hem echtscheiding toe te staan, maar zijn
verzoek werd geweigerd. Nu vond Hendrik het niet rechtvaardig,
dat iemand in een ander land, zelfs al was hij Paus, zeggen kon wat
iemand in Engeland doen mocht. Hij was zelf ook een heerser en niet
van plan aan Welke vreemdeling ook toe te staan, zich in zijn zaken
te mengen of hem bevelen te geven.

Daarom verklaarde hij, dat hij zelf hoofd wilde zijn van alle Chris-
tenen in Engeland: dap kon hij doen wat hij wilde, zonder aan de
Paus verlof te vragen.
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Hij benoemde zich zelf dus tot hoofd van de Engelse kerk en
scheidde van zijn vrouw. Alle Engelse kerken ontvingen nu de be-
velen van de koning en de Paus had er niets meer to zeggen, want

Hendrik VIII en ziln tweede vrouw

de Engelse kerken gehoorzaamden de koning en niet de Paus. Dit
was de tweede breuk in de Katholieke kerk.

Hierna had Hendrik VIII nog vijf vrouwen; hij heeft er dus in
het geheel zes gehad; natuurlijk niet alle tegelijk, want de Christenen
mochten maar een vrouw tegelijk hebben. Hij scheidde van zijn
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eerste vrouw, de tweede lief hij onthoofden, de derde stierf. Precies
hetzelfde gebeurde met de laatste drie vrouwen: yen de eerste scheid-
de hij, de tweede werd onthoofd en de derde stieri maar dit laatste
gebeurde na Hendriks dood.



HOOFDSTUK 6	
„Koning” Elisabeth

Koning Hendrik VIII had twee dochters.
De ene heette Maria en de andere Elisabeth.
Ze heetten natuurlijk ook Tudor zoals haar vader, hoewel we er

gewoonlijk niet aan denken, dat koningen en koninginnen ook een
achternaam hebben.

Koning Hendrik heeft ook een zoon gehad, die het eerst in aan-
merking kwam om koning te worden als zijn vader stierf. Maar hij
leefde niet lang en toen was Maria het eerst aan de beurt om ko-
ningin te worden.

Maria keurde helemaal niet goed, wat haar vader had gedaan
tegen de Paus en de Katholieke kerk. Zij was zelf streng Katholiek
en bereid te strij den ve5r de Paus en de Katholieke kerk. Zij Wilde
dan ook dat ieder, die niet Katholiek, maar Protestant was, ter dood
gebracht zou worden, want ze meende, dat ieder, die niet hetzelfde
geloofde als zij, slecht was. Zij lies zoveel mensen onthoofden, dat
ze genoemd werd: „Maria, de Bloeddorstige."

Ze trouwde met iemand, even streng Katholiek als zij, en nog
„bloeddorstiger". Het was Been Engelsman, maar een Spanjaard,
Philips II van Spanje, de zoon van Karel V, die afstand had
gedaan.

Philips II was veel strenger dan zijn vader. Hij trachtte degenen,
die Protestant waren of er van verdacht werden, dit te doen beken-
nen en ze te dwingen, het Protestantse geloof op te geven. Als ze
dat niet deden, werden ze gemarteld net als de vroegere Christen-
martelaren. Dat geloofsonderzoek noemde men de Inquisitie. De
verdachte of de werkelijke Protestanten werden op alle denkbare,
verschrikkelijke manieren gemarteld. Wie er schuldig aan werd be-
vonden „Protestant te zijn", werd regelrecht ter dood gebracht, ver-
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brand, of langzaam doodgemarteld, opdat het lij den langer zo a
Buren.

De Watergeuzen echter, die den Briel veroverden in 1572, martel-
den en doodden 19 priestess uit Gorcum, die weigerden hun Katho-
liek geloof te verzaken. Zo waren aan beide kanten de hartstochten
opgezweept.

De mensen, die Philips voornamelijk vervolgde, waren de Neder-
landers. Holland behoorde toen tot zijn rijk en vele Nederlanders
waren Protestant geworden.

Nu was er een Nederlands edelman, Willem, prins van Oranje, die
toornig was om de manier, waarop zijn yolk behandeld werd; en
daarom bestreed hij Philips en slaagde er ten slotte in, zijn land vrij
te maken en de Republiek der Verenigde Nederlanden te stichten.
Maar prins Willem werd op last van Philips vermoord.

Dat is nu de snort van man, die Maria de Bloeddorstige tot echt-
genoot had.

Nadat Maria Tudor was gestorven, werd haar zuster, Elisabeth
Tudor, koningin, maar ze regeerde als een koning. Elisabeth had
rood haar, was zees ijdel en vond het heerlijk gevleid te worden.

Elisabeth was Protestant en even verbitterd op de Katholieken als
haar zuster en zwager het geweest waren op de Protestanten.

Ben familielid van Elisabeth was koningin van Schotland, een land
ten Noorden van Engeland, maar in die dagen nog Been deel er van;
die koningin heette Maria Stuart. Deze Maria Stuart was jong, mooi
en bekoorlijk, maar ze was Katholiek en Bus waren zij en Elisabeth
vijandinnen.

Het kwam Elisabeth ter ore, Bat Maria Stuart trachtte ook ko-
ningin van Engeland te worden en daarom liet ze haar, al behoorde
ze tot haar eigen familie, in de gevangenis zetten. Maria Stuart is
bijna twintig jaar gevangen geweest en werd eindelijk op bevel van
Elisabeth gedood.

Philips II, de grote kampioen voor de Katholieken, besloot zijn
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schoonzuster Elisabeth te straffen, omdat ze een zo goed Katholiek
als Maria Stuart had gedood.

Hij verzamelde daarom een grote vloot van prachtige schepen, die
„de Spaanse Armada" werd genoemd. Heel Spanje was trots op die
vloot, die men snoevend „de Onoverwinlijke" noemde.

Deze Onoverwinlijke Vloot zeilde in 1588 uit om de Engelse vloot
te verslaan. In de vorm van een halve maan in slagorde gesteld,
zeilden de schepen fier naar Engeland.

De Engelse vloot, bijgestaan door Hollandse schepen, bestond
maar uit kleine scheepjes. In plaats van de Armada tegemoet te zeilen
om een geregelde zeeslag te leveren, zoals de Spanjaarden verwacht-
ten, verspreidden de Engelsen zich, vielen de Spanjaarden van ach-
teren aan, en vochten schip tegen schip. De Engelse schepen waren
vlugger van beweging en konden een aanval doen en zich daarna uit
de voeten maken, vOOrdat een Spaans schip had kunnen draaien om
terug te vuren. Zo brachten ze een voor een de Spaanse schepen aan
het zinken of vernielden ze.

Daarop staken de Engelsen een paar nude schepen in brand en
lieten die naar de Spaanse vloot drijven en, daar toenmaals alle
schepen van hout waren, werden de Spanjaarden bang voor die op
hen afdrijvende brandende vuurzuilen en de rest van de vloot zeilde
weg en trachtte naar Spanje terug te varen langs een omweg, om
Schotland heen. Maar ze werden door een vreeslijke storm over-
vallen; nagenoeg alle schepen vergingen en duizenden lijken spoel-
den aan. Zo werd de Spaanse Armada vernietigd en daarmee ein-
digde de macht ter zee der Spanjaarden.

Bij het begin van Elisabeth's regering was Spanje het grootste en
machtigste land ter wereld; aan het eind van haar regering was En-
geland het machtigste. Van die tijd of is Engelands vloot, aan de
bouw waarvan Koning Alfred heel Lang te voren begonnen was, de
grootste, en er is een gezegde, dat luidt: „Brittannie beheerst de
wateren."
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De mensen hadden het onmogelijk geacht, dat een vrouw even
goed zou kunnen regeren als een man, maar onder Elisabeths bestuur
werd Engeland het meest vooraanstaande land van Europa. Men
ging toen zeggen, dat Elisabeth regeerde als een man, en dat ze een
mannelijke wil had. Ja, men beweerde zelfs, dat ze meer van een
man, dan van een vrouw had en daarom noemden ze haar „Koning"
Elisabeth.



HOOFDSTUK 64 
De eeuw van Elisabeth

Nu ga ik je verhalen van de tijd, waarin Elisabeth leefde en van
enige gebeurtenissen, die voorvielen gedurende haar leven, dat heel
lang was en waarnaar deze eeuw „de eeuw van Elisabeth" words
genoemd.

Toen Elisabeth koningin werd, leefde er een jonge man, Raleigh.
geheten. Op zekere dag, toen het regende en de straten heel mod-
derig waren, stond Elisabeth, die was uitgegaan, op het punt er een
over te steken. Raleigh zag haar, kwam aansnellen en om te voor-
komen, dat ze haar schoenen vuil zou maken, nam hij zijn mooie
fluwelen muts of en gooide die in een plas, waarin ze juist haar voet
had moeten zetten, zodat ze nu als op een tapijt stapte. De koningin
was zeer ingenomen met deze fijn-gevoelde, ridderlijke daad en be-
noemde hem tot ridder, zodat hij daarna Sir Walter Raleigh heette
en Binds die dag tot haar bijzondere vrienden behoorde. Sir Walter
Raleigh stelde veel belang in het Nieuwe Land Amerika: Cabot had
er een honderd jaar te voren een groot deel van opgaist voor Enge-
land, dat er zich evenwel niets aan had laten gelegen liggen. Raleigh
vond, dat Engeland er zich nu eens mee moest gaan bemoeien en
oordeelde het nodig, dat de Engelsen er zich gingen vestigen, zodat
andere landen, zoals Spanje, dat er al verschillende nederzettingen
had, Engeland niet zouden overtroeven. Hij kreeg enige groepen
Engelsen bij elkaar en zond ze naar een eiland vlak bij de kust van
de tegenwoordige staat Virginie gelegen. Toen heette echter bijna
de hele kust van de Verenigde Staten tot aan Canada toe Virginie.

Onder de kolonisten op dat eiland waren er weldra enigen, die,
ontmoedigd door de ontberingen, die ze doorstaan moesten, het op-
gaven en naar huffs zeilden.

Er werd tabak uit Virginie meegebracht naar huffs, en zo leerde
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Sir Walter roken. Dat was in die tijd zo iets vreemds en ongewoons,
dat op zekere dag, toen hij een pijp rookte, een bediende, die rook
uit zijn mond zag komen, dacht, dat Sir Walter in brand stored, weg-
holde om een emmer water te halen en die over zijn hoofd uitgoot!
Virginie is nog altijd beroemd om zijn tabak.

Shakespeare, Elisabeth voorlezende.

Nadat koningin Elisabeth gestorven was, werd Raleigh gevangen
genomen, omdat men beweerde, dat hij een komplot had gesmeed
tegen Jacobus, de nieuwe koning. Hij werd gevangen genet in
de Tower te Louden, het oude kasteel, dat Willem de Veroveraar
had laten bouwen. Hier werd Raleigh dertien Lange jaren gevangen
gehouden, en om de tijd te verdrijven schreef hij een „Geschiedenis
van de Wereld". Maar tenslotte werd hij ter dood gebracht met ver-
scheidene andere grote mannen.

Gedurende koningin Elisabeths regering leefde er een groot schrij-
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ver van toneelstukken, de grootste, die de wereld ooit gekend heeft.
Deze man was William Shakespeare.

Shakespeare's vader kon zijn eigen naam niet schrijven en hij zelf
ging maar zes jaar school. Hij was nog al een woeste jongen en werd
betrapt op het jagen van herten in het woud van Sir Thomas Lucy
te Stratford.

Als zeer jonge man trouwde hij met een meisje, dat oudei was dan
hij, Anne Hataway. Nadat hij enige jaren getrouwd was geweest,
lief hij haar en hun drie kinderen in de steek en verliet Stratford,
om naar de grote stad Louden te gaan, waar hij zijn fortuin Wilde
zoeken. Daar kreeg hij een baantje bij een schouwburg, om de paar-
den vast te houden van diegenen, die naar een toneelstuk kwamen
kijken. Later kreeg hij gelegenheid om in het theater een rol te ver-
vullen en werd hij acteur, maar heel goed was zijn spel niet.

In die dagen waren er geen coulissen in de schouwburg. Er werd
een papier opgehangen, dat aangaf wat het toneel moest voorstellen.
B.v. in plaats van coulissen, die een bos voorstelden, hinges ze een
papier op, waarop stond: „Dit is een bos." Voor een toneel in een
kamer kreeg men te zien: „Dit is een kamer in een herberg." Er
waren ook geen toneelspeelsters. Mannen en jongens speelden zowel
voor manses als vrouwen.

Men vroeg Shakespeare enige toneelstukken van andere zo te
veranderen, dat ze beter te spelen waren. Dat deed hij heel goed,
en daarop begon hij zelf toneelstukken te schrijven. Gewoonlijk
nam hij tot onderwerp oude verhalen en werkte ze om tot toneel-
stukken, en dat deed hij zo buitengewoon goed, dat ze beter zijn dan
al wat er voor of na hem aan toneelstukken geschreven is.

Hoewel Shakespeare de school verliet, toes hij pas dertien jaar
was, schijnt hij zeer knap te zijn geweest in alle wetenschappen van
die tijd. Het blijkt uit zijn stukken, dat hij bekend was met ge-
schiedenis, rechtsgeleerdheid en medicijnen, en hij kende en ge-
bruikte meer woorden dan Welke schrijver ook. Verscheidene menses
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beweren, dat hij met de weinige opvoeding, die hij genoten heeft,
onmogelijk zelf die stukken kan geschreven hebben, en daarom heb-
ben ze geprobeerd to bewijzen, dat iemand anders het gedaan moet
hebben.

Een paar van de beroemdste van zijn stukken zijn: „Hamlet", „De
Koopman van Venetie".

Voor die tijd verdiende Shakespeare veel geld — bijna een for-
tuin. Hij verliet Louden en ging weer woven in het kleine Stratford,
waar hij geboren was. Hier stierf hij en werd in de dorpskerk be-
graven. Men heeft zijn lijk naar een groter en mooier plaats willen
overbrengen, naar een beroemde Engelse kerk. Maar iemand, mis-
schien hij zelf wel, had een vers geschreven, dat op zijn grafsteen
werd gebeiteld, en waarvan de laatste regel luidde: „En vervloekt
zij hij, die mijn gebeente beroert!" Daarom werd het dus niet ge-
daan, omdat niemand er de moed toe had.

De wereldgeschiedenis in een notedop 18
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Jacobus de Dienaar

of
Wad betekent een naam ?

De naam Stuart werd ook wel geschreven Steward en daardoor
weten we dat er in vroeger dagen in die familie iemand een steward,
dat wil zeggen een eerste bediende (hofmeester), geweest is. De
mensen moisten toen niet veel van spellers, en zo komt bet, dat die
naam zo verschillend geschreven wordt.

Er was een familie Stuart in Schotland, Welker voorouders dus tot
de familie van zo'n bediende behoorden en die het brachten tot
heersers over de Schotten. Maria Stuart, die op last van Elisabeth
onthoofd werd, was een hunner.

Daar koningin Elisabeth nooit getrouwd geweest is, had ze geen
kinderen die haar in de regering konden opvolgen. Zij was de laatste
van de familie Tudor. De Engelsen moesten dus uitzien naar een
nieuwe koning en richtten hun blik naar Schotland.

Zoals ik al zei, was Schotland toen een onafhankelijk land en geen
deel van Engeland zoals tegenwoordig. Op .clat ogenblik was de zoon
van Maria Stuart koning van Schotland. Zijn naam was Jacobus
Stuart. Daar hij aan de Tudors verwant was, vroegen de Engelsen
hem de regering over hun land op zich te willen nemen. Hij nam
het aanbod aan en werd Jacobus de Eerste genoemd. Daarom spreken
we nu van zijn regering en die zijner kinderen als van de regering
der Stuarts.

Het Huis Stuart regeerde ongeveer 100 jaar, dat wil zeggen van
1600 tot 1700, behalve elf jaren, waarin Engeland geen koning had.

De Engelsen zullen er dikwijls spijt van gehad hebben, dat ze ooit
Jacobus gevraagd hebben, hun koning te worden, want hij en zijn
familie speelden geweldig de baas over bet Engelse yolk.

Een groep mensen, die het Parlement uitmaakten, werden ver-
ondersteld de wetten te makers voor de Engelsen. Maar Jacobus zei,
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dat het Parlement niets mocht doen, wat hij niet goed vond, en dat,
als het niet oppaste, het helemaal niets meer zou hebben in te bren-
gen. Jacobus beweerde ook, dat al wat hij deed w61 gedaan was, want
een koning kon niets verkeerds doen; hij had van God het recht met
zijn onderdanen te doen, wat hij verkoos. Dat werd genoemd het
„Goddelijk recht der Koningen". Natuurlijk kon het Engelse yolk
zich zo iets niet laten welgevallen. Al sedert de tijd van koning Jan
hadden ze op bun rechten gestaan. De Tudors hadden ook dikwijls
dingen gedaan, die het yolk niet aangenaam waren, maar de Tudors
waren Engelsen, en het yolk beschouwde de Schotten als vreemde-
lingen; wat ze aan iemand van hun eigen familie toestonden, wilden
ze niet verdragen van de vreemdelingen, die ze in hun familie had-
den opgenomen. En dus moest er wel een twist uitbreken. Maar de
werkelijke strijd kwam pas onder de volgende koning en niet onder
Jacobus.

Onder de regering van Jacobus werd de Bijbel in het Engels ver-
taald.

Het Engelse yolk stichtte nederzettingen in Oost-Indiè, dat verre
land van de Brahmanen, dat Columbus geprobeerd had te bereiken
door naar het Westen te zeilen; en die nederzettingen breidden zich
uit, totdat Iridie geheel aan Engeland behoorde. De Engelsen sticht-
ten eveneens nederzettingen in Amerika en die breidden zich even-
eens zo uit, dat ook Amerika aan Engeland ging behoren.

Een van die nederzettingen in Amerika werd in het Zuiden, een
andere in het Noorden gesticht. Raleighs nederzetting was verdwe-
nen, maar in 1607 zeilde een schip met Engelse manners naar Ame-
rika, op jacht naar avonturen, en hopende fortuin te makers met
goud zoeken. Ze landden in Virginie en noemden de plaats, waar
ze zich vestigden, Jamestown, naar hun koning, (want James is het-
zelfde als Jacobus).

In Engeland hadden de mensen al roken geleerd en daarom be-
gonnen de kolonisten tabak te verbouwen voor het Engelse yolk.
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Met die tabak verdienden ze zoveel geld, dat het tenslotte een goud-
mijn bleek te zijn... al was het er een van een andere snort, dan ze
gedacht hadden. Maar die kolonisten wilden mensen hebben om het
ruwe werk voor hen te doen. Daarom werden er een paar jaar later
enige negers uit Afrika overgebracht en als slaven aan de kolonisten
verkocht om het zware werk voor hen te verrichten. De Spanjaarden
hadden dit al veel vroeger gedaan. Dit was het begin van de slavernij
in Amerika, en die breidde zich meer en meer uit, totdat in het Zui-
den bijna al het werk door slaven gedaan werd.

Wat later ging een andere groep Engelsen op weg naar Amerika;
maar deze mensen gingen niet uit om fortuin te makers, zoals de
Jamestown-kolonisten. Zij zochten naar een plaats, waar ze God
konden dienen op hun manier, want in Engeland werd hun dat be-
let. Deze groep verliet Engeland in 1620, in een schip, dat de
„Mayflower" (Meibloem) genoemd werd; ze stak de Oceaan over
en landde op een plek in Massachusetts, Plymouth geheten, en daar
vestigden ze zich. Meer dan de helft der kolonisten stied in de
eerste winter van ontbering en tengevolge van de strenge worst, die
men daar in het Noorden doorstaan moest; maar desondanks Wilde
niemand der overgeblevenen naar Engeland terugkeren .

Deze nederzetting vormde bet begin van dat gedeelte der Ver-
enigde Staten, dat Nieuw Engeland heet. Van de beide nederzet-
tingen zul je misschien later, bij de geschiedenis van Amerika, meer
te weten komen. Maar nu moeten we zien, hoe de taken in Enge-
land stonden, want er vielen daar grote gebeurtenissen voor.
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Een koning die zijn

hood verloor

Ironing Jacobus had een zoon, die Karel heette en dus Karel de
Eerste werd.

Karel was uit hetzelfde bout gesneden als zijn vader. Evenals
deze geloofde hij in het Heilig Recht der Koningen, zodat h ij al-
leen te zeggen had wat wel en wat niet gedaan moest worden, en
hij behandelde het Engelse yolk, zoals koning Jan dat gedaan had;
dat wil zeggen: alsof ze alleen maar bestonden voor zijn plezier en
naar zijn pijpen hadden te dansen.

Het yolk maakte zich gereed voor een oorlog. En ook de koning
maakte zijn toebereidselen om te vechten voor wat hij zijn recht
achtte. Hij kreeg een leger bijeen van lords en edelen en degenen,
die het met hem eens waren. Wie zich aan zijn zijde schaarden kleed-
den zich zelfs anders dan degenen, die tegen hem waren. Ze lieten
hun haar in Lange krullen groeien, droegen een breedgerande hoed
met een grote veer en kanten boorden en omslagen, zelfs op hun
broek.

Het Parlement stelde ook een leger samen van de mensen, die
op hun recht stonden; die droegen het haar kortgeknipt, een hoed
met een grote bol en zeer eenvoudige kleren. Een landedelman,
Olivier Cromwell geheten, oefende een regiment soldaten zó goed,
dat ze „Pantservuisten" genoemd werden.

Het leger van de koning bestond uit mannen, die zich tot de
oorlog voorbereidden met drinken en feestvieren. Het parlements-
leger bad, voordat het ten oorlog ging, en tong gezangen en psalmen
onder het optrekken.

Tenslotte werd het leger van de koning na vele gevechten ver-
slagen en Karel gevangen genomen. Een klein deel van het Parle-
ment nam toen de taken in eigen handen en;hoewel ze er geen recht
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toe hadden, brachten ze de koning voor 't gerecht en veroordeelden
hem ter dood. Hij werd voor zijn paleis in Louden in het jaar 1649
onthoofd. Vele mensen zijn nu van mening, dat dit een schandelijke
daad was van het parlementsleger, en ook in die tijd was slechts
een klein gedeelte van het Engelse yolk het er mee eens. Men had
hem moeten verbannen, in plaats van hem to doden, of hem van de
troop stoten.

Koning Karel en Olivier Cromwell.

Olivier Cromwell, de bevelhebber van het parlementsleger, regeer-
de daarna enige jaren over Engeland. Hij was een man met een grof
gezicht en zeer ruwe manieren, moor hij was eerlijk en gelovig en
regeerde Engeland, zoals een streng en rechtvaardig vader zijn kin-
deren zou regeren. Hij kon geen beuzelarijen verdragen.

Hij was eigenlijk een koning, hoewel hij zich zelf „Protector"
(verdediger) noemde, en hij deed veel good voor Engeland.

Torn Cromwell stierf, kwam zijn zoon aan de regering, net alsof
hij de zoon van een koning was, moor hij kon niet in zijn vaders
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schaduw staan. Hij bedoelde het wel goed, maar hij had noch zijn
vaders verstand, noch diens inborst, en na een paar maanden deed
hij afstand.

Olivier Cromwell was zo rechtvaardig geweest, dat de Engelsen
al hun moeilijkheden met de Stuarts vergeten hadden, zodat ze, toen
ze in 1660 geen heerser meer hadden, de noon van Karel I, die ze
onthoofd hadden, terugriepen, en weer werd nu een Stuart koning.
Dit was Karel II.

Karel werd de „Jolige Vorst" genoemd, want hij scheen aan niets
anders te denken dan aan eten, drinken en plezier maken. Hij maakte
grapjes over allerlei heilige dingen. En om zich te wreken op dege-
nen, die zijn vader ter dood hadden gebracht, liet hij de nog over-
levenden op de vreselijkst denkbare manier om het leven brengen.
Die reeds dood waren, onder andere Olivier Cromwell, werden uit
hun graf gehaald, hun lijken werden opgehangen en daarna ont-
hoofd.

Onder zijn regering brak die vreselijke ziekte, de pest, die reeds
vroeger had geheerst, in Londen weer uit.

Het volgend seizoen, in 1666, brak er een grote brand uit en duizen-
den huizen gingen in vlammen op en honderden kerken werden ver-
nield. Maar die grote brand reinigde de stad van de ziekte en het
vuil en werd daardoor werkelijk een zegen. Londen was een stad
van houten huizen: ze werd nu in steep weer opgebouwd.

Ik zal je nog van een Stuart-heerser vertellen, of liever van een
koningspaar, Willem (uit de Nederlanden) en Maria, omdat onder
hun regering de strijd tussen het yolk en de koning eens voor al
beslecht werd.

In 1688 nam het Parlement een besluit dat „De Declaratie van het
Recht" heette en door Willem en Maria ondertekend werd. Dit be-
sluit gaf de wetgevende macht aan het Parlement, en sindsdien is
het Parlement, en niet de koning de eigenlijke heerser over Engeland
geweest.
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Een rode hoed en rode hakken

De laatste Lodewijk, van wie ik je vertelde, was een Heilige, nl.
Lodewijk, die met de laatste Kruistocht mee uittrok.

De twee Lodewijken, waarvan ik je nu ga vertellen, waren geen
Heiligen — alles behalve!

Het waren Lodewijk XIII en Lodewijk XIV, en zij regeerden over
Frankrijk, terwij1 de Stuarts in de zeventiende eeuw over Engeland
beersten.

Lodewijk XIII was alleen maar in naam koning. Een ander ver-
telde hem, wat hij doen moest, en hij deed het. Het lijkt vreemd,
maar die ander was een groot 'eider van de kerk, een zogenaamde
Kardinaal, die een rode hoed en een rode mantel droeg. Die kar-
dinaal heette Richelieu.

Gedurende de regering van Lodewijk XIII brak er een nieuwe
oorlog uit, en daar moet ik je wel iets van vertellen, want hij duurde
dertig jaar en heet daarom de „Dertigjarige Oorlog". Deze was zeer
verschillend van andere oorlogen, want het ging hier niet om een
strijd van het ene land met het andere, maar het was een oorlog tus-
sen Protestanten en Katholieken.

Kardinaal Richelieu was natuurlijk Katholiek en de eigenlijke
heerser over Frankrijk, dat een Katholiek land was. Toch koos hij
de partij der Protestanten, want die vochten tegen het Katholieke
land Oostenrijk, en hij wenste, dat Oostenrijk verslagen zou worden.

De meeste Europese landen namen aan deze oorlog deel, maar
Duitsland was de kampplaats, waar de meeste slagen geleverd wer-
den. Zelfs Zweden, een der Noordelijke landen van Europa, waar-
over we nog niet gesproken hebben, mengde er zich in. De toen
regerende koning van Zweden heette Gustaaf Adolf en werd de
„koning der sneeuwvelden" genoemd, omdat hij koning over zo'n.
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koud land was, en ook wel „de leeuw van het noorden", omdat hij
zo'n dapper krijgsman was. Ik noem hem bier speciaal, omdat hij
van alle toenmalige koningen en heersers in Europa de edelste figuur
was. Want waarlijk, de meeste heetsers van die dagen dachten uit-
sluitend aan zich zelf en logen, bedrogen en stalen, ja pleegden zelfs
een moord om maar te krijgen, wat ze hebben wilden, maar Gustaaf
Adolf streed voor wat hij meende, dat rechtvaardig was.

Gustaaf Adolf was Protestant en dus kwam hij naar Duitsland
om aan de zijde der Protestanten te strijden. Hij was een groot veld-
beer en zijn leger won. Maar ongelukkig werd hij zelf tenslotte in
een slag gedood. De Protestanten behaalden de overwinning in de
Dertigjarige Oorlog en eindelijk werd er een beroemde vrede ge-
sloten: de Westfaalse. Bij deze vrede werd overeengekomen, dat
elk land hetzelfde geloof zou hebben als zijn bestuurder; het kon
Protestant of Katholiek zijn, zoals de vorst het wenste.

Gedurende de Dertigjarige Oorlog brak de pest, die dodelijk-
besmettelijke ziekte, waarvan we al meer hoorden, in Duitsland uit.
Een klein plaatsje, Oberammergau, bad, dat het gespaard mocht
blijven en de inwoners ervan deden de gelofte, dat ze in dat geval
om de tien jaren Christus' leven ten tonele zouden voeren. Ze w e r-
d e n gespaard en dus is sindsdien — op weinige uitzonderingen na
— elke tien jaar opgevoerd wat genoemd wordt: „Een Passie-spel".

Tienduizenden Christenen van de ganse aardbol komen naar dit
kleine, afgelegen dorpje, om de boeren de voorvallen uit Christus'
leven te zien uitbeelden.

Het Passie-spel wordt gedurende de zomer van het tiende jaar
elke Zondag gegeven en duurt de hele dag.

De Franse koning, die Lodewijk XIII en Richelieu opvolgde, was
Lodewijk XIV.

In Engeland was het yolk er tenslotte in geslaagd de macht in
handen te krijgen, en zich zelf door middel van het Parlement te
regeren. Maar in Frankrijk duldde Lodewijk XIV niet, dat iemand



Lodewijk XIV

282	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

anders dan hij regeerde. Hij zei: „Ik ben de Staat!" en hij Wilde nie-
mand iets te zeggen geven in de regering. Dit was dus iets dergelijks
als bij de Stuarts het Heilig Recht der Koningen, waaraan het En-
gelse yolk een einde had gemaakt.

Lodewijk XIV was meer dan zeventig jaar lang koning. Dat is
de langste periode in de geschiedenis, dat iemand geregeerd heeft.

Hij werd „de Grote" genoemd, en al wat hij deed was op effect
berekend. Hij maakte altijd een groot vertoon en was zo gemaakt

deftig, dat hij veel meer geleek op de
eerste acteur in een toneelstuk dan op
een gewoon sterveling. Hij droeg een
corset en een reusachtige poederpruik,
en schoenen met heel hoge rode hak-
ken om groter te schijnen.

Lodewijk had altijd een heel lange
stok bij zich, stak zijn ellebogen naar
buiten uit, liep met zijn tenen naar bui-
ten en schreed deftig heen en weer,
want hij meende daardoor groot, be-
langwekkend en imponerend te zijn.

Ondanks zijn dwaze manieren maak-
te hij, dat Frankrijk de machtigste staat
van Europa werd. Hij was bijna onaf-

gebroken in oorlog met andere landen, en probeerde steeds Frank-.
rijks gebied uit te breiden. Op die manier had Frankrijk zijn beurt
als leider van alle landen, zoals Spanje en Engeland dat al gehad
hadden.

Lodewijk bouwde een prachtig paleis te Versailles, waarin mar-
meren zalen waren, bizonder-mooie schilderijen en vele kolossale
spiegels. Het paleis was omringd door een park met prachtige fon-
teinen. Het water voor die fonteinen moest van heel vet worden
aangevoerd, en het kostte vele duizenden guldens om de fonteinen
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ook maar een paar minuten te laten springen. Nog heden ten dage
gaan vele reizigers Versailles bezoeken om de prachtige vertrekken
van het paleis te zien en de fonteinen te bewonderen.

Maar Lodewijk omringde zich niet alleen met mooie dingen. Hij
verzamelde ook de knapste mannen en vrouwen van zijn tijd om
zich heen.

Lodewijk XIV, die aanstalten maakt om naar bed te gaan.

Ieder, die ergens in uitmuntte, die mooi kon schilderen, schrijven,
spreken, toneelspelen of die heel mooi was, haalde hij naar zich toe,
om hem of Naar aan zijn hof te verbinden of in zijn buurt te hebben.
Bat was zijn hofhouding. Wie in die hofhouding opgenomen wer-
den, behoorden tot de hoogste kring. Zij waren de weinige uit-
verkorenen, die laag neerzagen op hen, die niet tot die kring be-
hoorden.

Dit was nu alles heel mooi voor de mensen, die het geluk hadden,
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er in to zijn opgenomen, maar de armen in Frankrijk, die niet aan
het hof kwamen, waren degenen, die Lodewijks uitgaven moesten
betalen. Zij moesten het geld opbrengen voor zijn partijen, bals en
feesten en voor al de soorten van geschenken, die hij aan zijn vrien-
den gaf. Daarom zullen we binnenkort zien, wat er gebeurde.



HOOFDSTUK 68 
Een man, die zichzelf

heeft opgewerkt

In het Oosten van Europa bevindt zich een heel groot land, en
het heet Rusland. VOOr het jaar 1700 was er weinig bekend om-
trent Rusland, want, al was het het grootste land van Europa, zijn
bevolking was maar ongeveer voor de helft beschaafd. De Russen
behoren tot een tak van de grote familie der AriErs, die de Slavische
genoemd wordt. Hoewel ze van het blanke ras zijn, wonen ze zo
dicht bij het gele ras in China, dat ze in hun manier van doen veel
op Chinezen zijn gaan gelijken. Bovendien had die vreselijke Dzeng-
his Khan met zijn gele Mongolen in de dertiende eeuw Rusland
veroverd en het overweldigd. Ofschoon dus de Russen Christenen
waren, hadden ze overigens in alles meer van een Oosters yolk dan
van Europeanen. De mannen droegen Lange baarden en Lange jas-
sen. De vrouwen droegen sluiers zoals de Turkse vrouwen. De men-
sen telden door middel van ballen, die aan draden geregen waren,
net als de Chinezen dat deden.

Daar werd nu in 1672 een Russische prins geboren, die Peter ge-
noemd werd.

Toen, hij groot werd was zijn allergtootste wens zijn land een ge-
wichtige plaats in Europa to verschaffen, wat het tot die tijd toe nooit
gehad had. En zijn yolk moest beschaafder worden. Maar voordat hij
zijn yolk kon onderwijzen, moest hij zelf meer weten. En daar er nie-
mand in Rusland was, die hem kon leren wat hij weten Wilde, ver-
momde hij zich als een eenvoudig werkman en ging naar het kleine
Holland. Hier kreeg hij werk op een scheepswerf en hij bleef er ver-
scheidene maanden wonen, maakte ook zijn eigen eten klaar en ver-
stelde zijn kleren. Op die manier leerde hij, hoe schepen gebouwd
werden en vele andere dingen, zoals smeden, schoenen lappen en
zelfs tanden trekken.
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Daarop ging hij naar Engeland, en overal, waar hij was, leerde
hij wat hij maar kon. Eindelijk keerde hij weer naar zijn land terug
met alle verzamelde kennis en toog aan het werk om Rusland te
veranderen. In de eerste plaats wenste Peter, dat Rusland een vloot
zou hebben als de andere naties. Maar als hij een vloot wilde heb-
ben, moest hij water bezitten en Rusland lag bijna nergens aan het
water. Daarom nam Peter zich voor om van het naburige Zweden
een stuk land of te nemen, dat aan de zee grensde.

De Zweedse koning was toen Karel XII. Deze Karel was nauwe-
lijks meer dan een jongen, en Peter meende, dat het gemakkelijk
zou zijn dien jongen te verslaan en zich op die manier van een stuk
aan het water gelegen land meester te maken. Maar Karel was Been
gewone jongen. Hij was buitengewoon knap en begaafd en onge-
woon goed opgevoed. Hij kende verscheidene talen, had al paard-
rijden geleerd, toen hij vier jaar oud was, en kon jagen en vechten.
Bovendien zag hij niet op tegen ontbering en gevaar. Hij was dan
ook zo'n durfal, dat de mensen hem „den Noorsen Roeland" noem-
den.

In het begin werd Peters leger door dele Karel XII verslagen.
Maar Peter nam zijn nederlaag kalm op en zeide leukweg, dat Karel
op die manier het Russisch leger leerde, hoe de overwinning te be-
halen. Karel was eerst zó gelukkig in zijn oorlogen tegen Peter en
al de anderen, die hem bedreigden, dat de Europese Staten hem be-
gonnen aan te zien voor een tweede Alexander de Grote en vrees-
den, dat hij hen allen zou verslaan. Maar tenslotte wonnen de Rus-
sen het van Karel en verkreeg Peter zijn strook aan de zee. Daarop
kon hij de vloot bouwen, waarvoor hij zo Lang gewerkt en plannen
gemaakt had.

Moskou was de hoofdstad van Rusland. Het was een mooie stad,
ongeveer in het midden van het land en ver van het water. Dat was
Peter niet naar de zin. Hij wilde een prachtige stad tot hoofdstad
hebben, maar ze moest aan het water liggen, zodat hij zijn geliefde
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schepen bij zich in de buurt kon hebben. Daarom koos hij een plek
uit, die niet alleen aan het water lag, maar bijna zelf water was, want
het was in hoofdzaak een moeras. Toen zette hij een half millioen
mensen aan het werk om het moeras droog to maken en bouwde
daarna een prachtige stad. Hij noemde deze stad Sint Petersburg
ter ere van zijn schutspatroon, de apostel Petrus, naar wie hij zelf
genoemd was. De naam Petersburg werd later veranderd in Petro-
grad en nog later in Leningrad. Daarna verbeterde Peter de wet-
ten, stichtte scholen, bouwde fabrieken en ziekenhuizen en liet zijn
yolk leren rekenen, zodat ze konden tellen zonder die ballen, die
aan draden geregen waren. Hij zorgde, dat de Russen zich als Euro-
peanen gingen kleden en hun Lange baarden afknipten: want dat
stond zo boers, vond hij.

Peter bracht allerlei dingen, die hij in Europa vond en die in zijn
land onbekend waren, naar Rusland over en veranderde bet werke-
lijk in een grote Europese staat, zodat hij daarom Peter de Grote
genoemd werd en de Vader van zijn land.

Peter werd verliefd op een boerenmeisje, een wees, Catharina ge-
heten, en trouwde haar. Ze had geen opvoeding genoten, maar ze
was zo lief, beminnelijk, vrolijk en geestig, dat hun huwelijk heel
gelukkig werd. De Russen waren verontwaardigd, dat ze een ko-
ningin hadden, die geen prinses was, doch van lage afkomst. Maar
Peter liet haar kronen, en na zijn dood regeerde zij over Rusland.
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Een Prins, die weg liep

De naam van een bekende staat in ons werelddeel is Pruisen, dat
een deel van Duitsland uitmaakt. Rusland was zeer uitgestrekt en
Peter maakte het groot. Pruisen was minder groot, maar een andere
koning maakte het ook groot. Dat was Frederik. Deze leefde even-
eens in de achttiende eeuw, maar iets later dan Peter, en ook hij werd
„de Grote" genoemd, Frederik de Grote.

Frederiks vader, die de eerste koning van Pruisen was, had een
hartstocht voor het verzamelen van reuzen, net zoals een jongen
postzegels verzamelt. Als hij hoorde, dat er ergens een zeer grote
man was, het deed er diet toe in welk land, en wat het kosten moest
om hem te krijgen, dan kocht of huurde hij hem. Van deze verza-
meling reuzen maakte hij een bizondere compagnie soldaten, waarop
hij heel trots was.

Hij was een krachtige, norse, slecht-gehumeurde oude koning en
hij behandelde zijn kinderen verschrikkelijk slecht, vooral zijn zoon
Frederik, die hij Frits noemde. Frits droeg krullen, hield van mu-
ziek, gedichten en mooie kleren, en zijn vader meende, dat hij op-
groeide tot een meisjesachtige jongen. Dat vond hij afschuwelijk,
want hij Wilde een zoon hebben, die voor alles soldaat en krijgsman
zou zijn. Als hij boos was, gooide hij hem een bord naar zijn hoofd,
sloot hem dagen Lang op water en brood op, en ranselde hem, alsof
hij een hond was. Eindelijk verkoos Frits dat niet langer te verdra-
gen en liep weg. Hij werd achterhaald en teruggebracht. Zijn vader
was zo woedend over zijn ongehoorzaamheid, dat hij werkelijk van
plan was hem te doden; maar op 't laatste ogenblik moist men hem
te overreden, dat niet te doen.

Doch nu het grappige van de zaak: toen Frits opgroeide tot
Frederik werd hij juist zoals zijn vader hem wenste — een goed
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soldaat en krijgsman. Hij bleef van gedichten houden, ja, hij trachtte
zelf te dichten; hij was een groot liefhebber van muziek en bespeelde
heel goed de fluit. Maar bovenal wenste Frederik zijn land een aan-
zienlijke plaats in Europa te verschaffen, want vOOr zijn tijd had het
zo goed als niets in te brengen gehad.

Nu was het land, dat aan Pruisen grensde, Oostenrijk, en 't werd
geregeerd door een vrouw, Maria Theresia geheten. Zij had de
regering over Oostenrijk aanvaard op dezelfde tijd, dat Frederik
koning van Pruisen werd. Sommige mensen meenden, dat een vrouw
niet geschikt was om een land te regeren. Frederiks vader had be-
loofd Maria Theresia met rust te laten en een vrouw green oorlog
aan te doen, maar toen Frederik koning werd, wilde hij een stuk
van Oostenrijk bij zijn land inlijven, en nam het dus kalm van Maria
Theresia af. Hij trok er zich niets van aan, dat ze een vrouw was,
en dat hij een onrechtvaardigheid beging. Natuurlijk veroorzaakte
deze daad een oorlog, en het duurde niet lang, of bijna elk land van
Europa deed daaraan mee, hetzij voor of tegen Frederik. Maar deze
slaagde er niet alleen in te krijgen, wat hij verlangde, hij zag ook
leans het te behouden.

Maria Theresia wilde echter niet toegeven. Ze wilde terughebben,
wat haar onrechtvaardig was ontnomen. Daarom begon ze heel in
't geheim haar toebereidselen te maken voor een grate oorlog tegen
Frederik, en even geheim verkreeg ze van andere landen de belofte,
dat ze haar steunen zouden. Maar dat kwam Frederik ter ore; plot-
seling viel hij haar weer aan, en deze oorlog duurde zeven jaar. Dit
werd dus de Zevenjarige Oorlog.

Frederik bleef doorstrij den, totdat hij Oostenrijk voor goed had
verslagen en zijn voornemen ten uitvoer had gebracht om zijn kleine
land Pruisen tot het machtigste van Europa te maken. Hij bleef het
stuk van Oostenrijk, dat hij in 't begin had genomen, behouden.
Maria Theresia was een uitstekende keizerin en ze zou het van
Frederik gewonnen hebben, als hij een gewoon vorst geweest was.
De wereldgeschiedenis in een notedop 19
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Maar ze had een to machtig tegenstander tegenover zich. Frederik
was een van de kundigste veldheren van de wereld en dus kon zij
niet tegen hem op.

De Zevenjarige Oorlog werd — 't lijkt vreemd — niet alleen in
Europa, maar ook in Amerika gestreden. Engeland had Frederiks
partij gekozen; Frankrijk en enige andere landen waren tegen hem.
En zo kwam het, dat de Engelse kolonisten in Amerika, die voor
Frederik waren, tegen de Franse kolonisten, die tegen Frederik partij
kozen, vochten. Toen dus Frederik in Europa overwon, wonnen de
Engelsen in Amerika het ook van de daar wonende Fransen. II( ver-
tel dit allemaal, omdat dit de reden is, waarom er in Amerika Engels
en geen Frans gesproken wordt. Als Frederik verloren had, zou
Frankrijk gewonnen hebben en zou er nu waarschijnlijk Frans en
geen Engels gesproken worden.

Hoewel Frederik een Duitser was, haatte hij — is dat niet eigen-
aardig? — de Duitse taal. Hij vond het een taal voor onopgevoede
mensen. Hij sprak en schreef Frans, en bediende zich alleen van
het Duits, als hij met zijn bedienden spreken moest of tegen die-
genen, die geen Frans verstonden.
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Amerika bevrijdt zich

van zijn Koning

Wist je, dat Amerika wel eens een koning heeft gehad?
Zijn naam was George .
Neen, George Washington was het niet; die was geen koning.

Dit was een andere George.
Je herinnert je de Stuarts van Engeland?
Welnu, omstreeks 1700 was de voorraad Stuarts in Engeland op,

er waren geen kinderen Stuart meer.
Daar Engeland toen een andere koning moest hebben, vroegen

ze een verre bloedverwant van de koninklijke familie uit een der
Duitse Staten om over Engeland te komen regeren. Ja zeker, een
Duitser, om over Engeland te regeren! Zijn naam was George en
hij werd George I genoemd. Hij kon niet eens Engels spreken. Hij
was een echte Duitser en hij hield meer van zijn eigen land dan
van Engeland, maar had er in toegestemd te komen en deed het dus
ook. Je kunt je dus voorstellen, wat voor koning hij was. Zijn noon,
George II, regeerde na hem; ook hij was nog veel meer Duitser dan
Engelsman. Maar toen de kleinzoon, George III, op de troon kwam,
was deze een geboren en getogen Engelsman. 't Was onder de rege-
ring van deze kleinzoon, dat de Verenigde Staten zich vrij vochten.

Amerika bestond in het begin uit twee kleine nederzettingen, of
kolonies, zoals men ze noemde, die van Jamestown en die van Ply-
mouth. Maar hun aantal was steeds gegroeid, totdat er een hele
reeks kolonies was Tangs de kust van de Atlantische Oceaan. De
meeste kolonisten waren Engelsen en de koning van Engeland
regeerde over hen. Hij vroeg hun alleen, hem geld over te zenden,
wat belasting genoemd wordt. Nu was dat geld, door die belastingen
opgebracht, natuurlijk niet voor de koning, om het in zijn zak te
steken en er mee te doen zoals hem goed dacht. Het was bedoeld



292	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

om gebruikt te worden voor de mensen, die het opbrachten, voor
wegen, scholen, politie en zulke dingen, die van algemeen nut zijn.

Daarom vonden de mensen, die langs de kust woonden en hun
geld ver weg naar de koning stuurden, dat zij mee stem moesten
hebben om uit te maken hoe en waaraan het besteed zou 'Norden.
Maar zij kregen er geen stem in en dus, vonden zij, behoefden ze
geen belastinggelden te zenden naar het verre Engeland.

Een van de leidende burgers in Amerika van die tijd was een
zekere Benjamin Franklin. Hij was de zoon van een kaarsenmaker,
maar was van arme jongen, die wel door de straten van Philadelphia
had gelopen met een brood onder iedere arm, opgeklommen tot
een zeer eervolle positie in het land. Hij had voor drukker geleerd
en een der eerste en beste couranten van de Verenigde Staten op-
gericht. Hij was een groot denker, had een kachel en een lamp
uitgevonden, en was er in geslaagd, electriciteit op te vangen uit
de bliksemstralen in de wolken, door een vlieger met een stalen
draad op te laten. Hij was een van de „Wijze Mannen uit het
Westen".

Franklin werd naar Engeland gezonden om te proberen, de ko-
ning over te halen om zijn mening over de belastingen in de kolonies
te wijzigen of om anders tot een of andere regeling met hem te
komen. Maar koning George had een hard hoofd, en Franklin was
niet in staat om de koning of te brengen van war hij zich voorge-
nomen had.

Toen het nu bleek, dat redeneren niets hielp, begonnen de mensen
in Amerika een oorlog. Ze vormden een Leger en trachtten er een
goede bevelhebber voor te vinden. Zulk een man moest eerlijk en
dapper zijn; hij moest verstandig zijn, zijn land liefhebben en goed
kunnen vechten. Ze zochten naar iemand, die al die goede hoeda-
nigheden in zich verenigde, en vonden er een! George Washington.

George studeerde voor landmeter en reeds op zestienjarige leef-
tijd werd hij aangesteld om een groot landgoed op te meten; dat
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bewees, dat hij een goed verstand had. Daarna was hij soldaat ge-
weest en had dapper tegen de Indianen gevochten; hieruit kon men
afleiden, dat hij van zijn land hield en goed vechten kon. Daarom
werd George Washington uitgekozen om 't Amerikaanse leger tegen
't Engelse aan te voeren.

In het begin dachten de Amerikanen er niet aan, hun land onaf-
hankelijk te makers. Ze wilden alleen maar dezelfde rechten hebben

George Washington aan het landmeten.

als de Engelsen in Engeland hadden. Maar weldra begrepen ze, dat
er maar een manier was om zulke rechten te verkrijgen: dat was,
hun land onafhankelijk van Engeland te verklaren. Daarom schreef
een zekere Thomas Jefferson op een stuk papier iets, dat een o n a f-
hankelijkh e i d s v e r k 1 a r i n g genoemd werd, omdat het
verklaarde, dat de kolonies onafhankelijk wilden zijn van Engeland,
en er werden zes en vijftig Amerikanen door het yolk uitgekozen
om dit papier te ondertekenen. Elk van die ondertekenaars zou ter
dood gebracht zijn als een verrader van Engeland, als de Verenigde
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Staten niet gewonnen hadden, en ieder hunner moist dat, maar zette
toch zijn naam. Maar het enkele ondertekenen van dat stuk papier
was niet voldoende om Engeland zijn kolonies te doers opgeven.
0 neen! Koning George's legers trachtten de kolonisten te beletten,
zich aan Engelands regering te onttrekken.

Washington had maar een heel klein leger om het Engelse te be-
strij den, en heel weinig geld om de soldaten te betalen en hen van
levensmiddelen, kleren, kruit en load te voorzien. Toch hield hij
er de moed in.

Aan Benjamin Franklin werd opgedragen, de Oceaan over te
steken, nu natuurlijk niet naar Engeland, maar naar Frankrijk, om
te beproeven, of dat land hulp wilde verlenen. Frankrijk haatte
Engeland, omdat het in de Zevenjarige Oorlog een stuk van Ame-
rika, Canada, had verloren, maar toch wilde het eerst van hulpver-
lening niets weten. Men stelde er weinig belang in die oorlog,
omdat Washingtons leger al heel moat gevechten tegen de Engelsen
verloren had, en de mensen hebben meestal niet veel zin om de-
gene, die verliest, te helpers. Maar het jaar na de Onafhankelijkheids-
verklaring versloeg het Amerikaanse leger het Engelse geweldig.
Toen began de Franse koning toch anders over de dingen te den-
ken en hij zond hulp aan de kolonies, om de oorlog te kunnen voort-
zetten. Een jong Frans edelman, Lafayette, snelde uit Frankrijk te
hulp en yacht onder generaal Washington mee, en hij deed dat zo
verdienstelijk, dat hij een grote naam kreeg.

Engeland zag in, dat de kansen keerden en was nu bereid vrede
te sluiten met de Amerikanen en hun dezelfde rechten te geven, die
de Engelse burgers hadden; maar toen was het te laat. In het begin
van de oorlog zouden de Amerikanen er graag in hebben toege-
stemd, maar nu wilden ze niets dan de onafhankelijkheid, en dus
werd de oorlog voortgezet, want Engeland wilde zijn kolonies niet
missen.

De Engelsen streden ongelukkig; in het Noorden werden ze ver-
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slagen. Het Zuidelijk leger werd na veel strijd ingesloten. Aan de
ene kant lag het Amerikaanse leger, aan de andere kant was het
water, waar de Franse oorlogsschepen kruisten, die to hulp waren
gekomen. Dus moesten ze zich overgeven.

Toen zei koning George: „Eaten we vrede sluiten!" — en in 1783
eindigde de oorlog met een vredes-tractaat, acht jaar nadat hij be-
gonnen was. De kolonies werden onafhankelijk van Engeland. Deze
oorlog wordt de „Onafhankelijkheidsoorlog" genoemd. Van nu of
heet het land: de Verenigde Staten van Amerika.

Oorspronkelijk waren er maar dertien kolonies die de Verenigde
Staten vormden. Daarom zijn er ook dertien strepen in de Ameri-
kaanse vlag. Sommige mensen vinden dat een ongeluksgetal, maar
die vlag met haar dertien strepen wappert nog steeds over Amerika
en heeft aan dat land veel voorspoed gebracht.

Washington was de eerste President, en daarom wordt hij de
Vader van zijn land genoemd; hij was „de Eerste in de Oorlog, de
Eerste in de Vrede en de Eerste in het hart zijner landgenoten."



HOOFDSTUK 71
do31 u z do sally

Mazelen en een slecht humeur zijn heel aanstekelijk.
Omwentelingen ook.
Kort na de Omwenteling van die dertien kolonies had het Franse

yolk ook een omwenteling of revolutie. Het zag, hoeveel succes de
Amerikanen hadden gehad in hun oorlog tegen de koning van En.-
geland, en daarom stond het ook op tegen de regering. Dit wordt
de Franse Revolutie genoemd.

De oorzaak, waarom het Franse yolk in verzet kwam, was, dat
het zo weinig had en de koning en zijn edelen zich vrijwel alles
schenen , te kunnen veroorloven. Zowel de Fransen als de Ame-
rikanen verzetten zich tegen het betalen van belastingen. Bij de Ame-
rikanen was het echter in de eerste plaats een beginsel-kwestie.
Hun belastingen waren niet zo hoog, maar ze vonden ze onrecht-
matig. Doch de Franse belastingen waren niet alleen hoog, maar ze
ontnamen het yolk zo goed als alles, wat het bezat.

Ik heb al verteld hoe slecht de taken stonden onder koning Lo-
dewijk XIV, en het werd al erger en erger, totdat het yolk het niet
Langer kon uithouden.

Als koning van Frankrijk regeerde toen Lodewijk XVI, en zijn
gemalin was Marie Antoinette. Hoewel het yolk zo arm was, dat
het bijna niets anders te eten had dan grof, slecht smakend, zoge-
naamd zwart brood, werd het gedwongen voor de koning en de
adel zoveel geld op te brengen, dat die een heerlijk leventje konden
Leiden en partijen geven, en bovendien moest het voor niets of bijna
niets allerlei werk voor hen verrichten. Als iemand zich beklaagde,
werd hij in de grote gevangenis van Parijs, de Bastille, genet en bleef
daar dikwijls tot zijn Food. Ondanks het feit, dat alle mensen zo
vreselijk arm waren, leefden de koning, de koningin en hun vrien-
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den in, weelde en overdaad en hadden alles, wat ze maar wensten,
voor 't geld van dat arme yolk.

Noch de koning, Hoch zijn gemalin waren, wat men noemt slecht.
Ze waren jong en onnadenkend. Ze schenen niet te begrijpen, dat
het yolk zo arm k o n zijn, daar zij zelf zo veel bezaten. Er werd
aan Marie Antoinette verteld, dat haar onderdanen geen brood meer
hadden om te eten. „Waarom eten ze dan geen koek?" moet ze
daarop gevraagd hebben.

Om op te komen voor de rechten van het yolk, vergaderde een
groep van Frankrijks beste mannen, die zichzelf de „Nationale Ver-
gadering" noemden; ze trachten een plan in elkaar te zetten, om
alle onrechtvaardigheden, waaronder het yolk Teed, te doen ver-
dwijnen. Ze wilden iedereen vrij maken, zodat allen gelijk zouden
zijn en ieder „stem" zou hebben in de regering.

Maar de armen waren zó buiten zichzelf van woede geraakt ove
de behandeling der rijken, dat ze het niet Langer konden verkrop
pen, en een razende, woeste bende deed een aanval op de oude ge-
vangenis, de Bastille. Ze haalden de muren neer, bevrijdden de ge-
vangenen en doodden de bewakers, alleen maar omdat die dienaren
van de koning waren. Toen onthoofdden ze de bewakers, staken
de hoofden op Lange staken en hielden zo een optocht door de
straten van Parijs. Er was maar ongeveer een half dozijn gevange-
nen in die gevangenis, zodat hun bevrij ding geen kwestie van groot
gewicht was. Maar deze aanval bewees, dat het yolk zich niet 'anger
door de koning in de gevangenis Wilde laten zetten.

De Bastille werd bestormd op 14 Juli 1789. Deze dag wordt in
Frankrijk ongeveer op dezelfde manier gevierd als de vierde Juli in
Amerika, want het is de Fr a n s e Onafhankelijkheidsverklaring
tegen het koningschap.

De koning en de koningin woonden in het prachtige paleis van
Versailles, het paleis, dat Lodewijk XIV had gebouwd. Alle edelen
van de koning werden, toen ze hoorden, wat er in Parijs gebeurd
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was, zeer beangst, en hun koning en koningin in de steek latend,
vluchtten ze uit het land; ze begrepen heel goed, wat er gebeuren
zou en wilden dat niet afwachten.

Franse revolutie met guillotine op de achtergrond.

In die tussentijd maakte de Nationale Vergadering een stuk op,
dat „Verklaring van de Rechten van de Mens en van de Burger"
heette, en wel wat geleek op de Amerikaanse Onafhankelijkheids-
verklaring. Er werd in gezegd, dat alle mensen vrij en gelijk ge-
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born worden, dat het yolk de wetten moet maken en dat die voor
allen gelijk behoren te zijn.

Kort nadat de Verklaring van de Rechten van de Mens opge-
steld was, marcheerde het woeste gepeupel van Parijs, in lompen
gekleed, en dreigend, met stokken en stenen in hun hand onder het
geroep van: „Brood! Brood!" naar het tien mijlen verwijderde Ver-
sailles, waar Lodewijk en Marie Antoinette nog altijd woonden. Ze
stormden de prachtige trappen van het paleis op, en de enkele
schildwachten, die de koning omringden, konden hen niet tegen-
houden. Ze namen de koning en de koningin gevangen en voerden
ze mee naar Parijs, waar ze enige jaren gevangen bleven. Eens tracht-
ten die beiden, vermomd, te ontsnappen, maar ze werden gepakt
voordat ze over de grenzen waren, en teruggebracht.

Toen stelde de Nationale Vergadering een Grondwet op volgens
Welke het land rechtvaardig bestuurd zou worden. De koning vond
dat goed en ondertekende haar.

Maar dat was nog niet genoeg. Het yolk Wilde tenslotte in het
geheel geen koning meer hebben. Daarom riepen ze ongeveer een
jaar later de Republiek uit, en de koning werd ter dood veroordeeld.
Een Fransman had een snort van machine uitgevonden met een
groot mes, voor het onthoofden. Die machine werd de guillotine
genoemd. De koning werd met die guillotine onthoofd.

Maar het yolk werd nog niet rustiger en tevredener, nadat het
zich van de koning ontdaan had. Men was bang dat degenen, die
voor het koningschap waren, weer een nieuw koninkrijk zouden
stichten. Het yolk koos rood, wit en blauw voor zijn kleuren en
de „Marseillaise" tot zijn volkslied, en waar ze ook liepen droegen
ze de driekleur mee, en onder het lopen zongen ze hun lied.

Daarop begon het zogenaamde „Schrikbewind", en dat was een
tijdperk van bloed. Een zekere Robespierre en twee van zijn vrien-
den waren de leiders van dit Schrikbewind. leder, die door het yolk
verdacht werd het koningschap te zijn toegedaan, werd gevangen
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genomen en onthoofd. De koningin was een der eersten, die ont-
hoofd werd. Als iemand maar fluisterde: „Daar is een man of
daar is een vrouw of daar is een kind vOOr het koningschap",
dan werd die man of die vrouw of dat kind onmiddellijk
naar de guillotine gebracht. Als iemand een ander haat toedroeg
en zich van hem wilde ontdoen, had hij hem maar op die maniei
aan te duiden, en weg ging hij naar de guillotine. Niemand was
een dag zeker van zijn levee, want hij kon nooit weten, of niet op
enig ogenblik een persoonlijke vijand hem zou aanklagen. Honder-
den, ja duizenden verdachten werden onthoofd. Maar hoewel de
guillotine zo snel werkte, ging bet de „Terroristen" (voorstanders
van het Schrikbewind) nog niet gauw genoeg. Daar er maar een
hoofd tegelijk afgesneden kon worden, werden de gevangenen op
een rij genet en met kanonnen doodgeschoten.

De mensen leken wel stapelgek te zijn geworden. Ze beledig-
den Christus en de Christelijke Godsdienst. Ze plaatsten te Parijs_
een mooie vrouw, de „Godin der Rede" genoemd, op het altaar van
de prachtige kerk, de Notre Dame, en aanbaden haar in plaats van
de Heer. Ze haalden standbeelden en schilderijen van Christus en
de Maagd Maria neer en zetten er standbeelden en schilderijen van
hue eigen leiders voor in de plaats. De guillotine verving het kruis.
De Zondagen werden afgeschaft. Er werd een week van tien dagen
ingesteld en van elke tiende dag maakte men een vrije dag in
plaats van de Zondag. Men telde de jaren niet meer van Christus'
geboorte af, omdat men niets met Christus te maken wilde hebben,
en noemde het jaar, waarin de Republiek was uitgeroepen (1792)
het jaar 1.

Maar Robespierre wilde alleen regeren en smeedde een komplot
tegen zijn twee vrienden. Een hunner liet hij onthoofden en de
ander werd in het bad vermoord door een meisje, Charlotte Corday.
Zo bleef Robespierre alleen over. Maar tenslotte stond het yolk,
bang voor een man, die zulk een monsterachtige en onmenselijke
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tiran was, tegen hem op. Toen hij begreep, dat hij ook ter dood ge-
bracht zou worden, probeerde hij zelfmoord to plegen; maar vOOr-
dat hij daarin kon slagen werd hij gepakt en naar de guillotine
gebracht, waar hij op dezelfde manier gedood werd, als hij het on-
noemelijk veel anderen had laten doen. En daarmee eindigde het
Schrikbewind.
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Een kleine reus

Tenslotte werd er ook een eind gemaakt aan de Revolutie zelve.
Dit was het werk van een jong soldaat van ongeveer twintig jaar,

die maar klein van stuk was.
De Regering vergaderde in het paleis, toen een woeste bende in

de straten er omheen een aanval er op deed. Een jong militair kreeg
bevel, met een handjevol mannen de bende tegen te houden. De
jonge soldaat richtte op elke straat, die naar het paleis leidde, een
kanon. Toen durfde niemand zich vertonen. Die jonge soldaat was
Napoleon Bonaparte. Hij maakte zo'n goed figuur, dat ieder Wilde
weten wie hij was en waar hij vandaan kwam.

Napoleon was geboren op het eilandje Corsica, in de Middel-
landse zee. Hij werd juist op tijd geboren om een Fransman te zijn,
want het eiland Corsika had aan Italie behoord en was maar een
paar weken voor zijn geboorte aan Frankrijk afgestaan. Zodra hij
oud genoeg was, werd hij naar een militaire school in Frankrijk
gezonden. Daar beschouwden zijn Franse schoolkameraden hem als
een vreemdeling en bemoeiden zich niet met hem. Maar Napoleon
kreeg prachtige cijfers voor rekenkunde en hij hield er van moeilijke
vraagstukken op te lossen. Eens sloot hij zich in een kamer op, om
een moeilijk probleem op te lossen, en hij bleef er drie dagen en
nachten, totdat hij het antwoord gevonden had.

Napoleon toonde, door de manier waarop hij een eind aan de
Franse Revolutie maakte, dat hij een uitstekend soldaat zou worden,
en daarom werd hij reeds op zes en twintigjarige leeftijd tot gene-
raal bevorderd.

Nu hadden in die tijd alle landen van Europa koningen. Frank-
rijk had de revolutie-koorts van overzee, van de Amerikanen, ge-
kregen en had zijn koning afgeschaft. De koningen van die andere
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landen waren bang, dat hun yolk ook door die koorts zou worden
aangetast, en daardoor werden ze allen vijanden van Frankrijk.

Napoleon werd naar Italie gezonden om het te beoorlogen. Hij
moest de Alpen oversteken, wat Hannibal in de Punische Oorlog
vOOr hem gedaan had. Maar Hannibal had geen zware kanonnen
mee te voeren; het scheen onmogelijk, dat Napoleons leger het met
de kanonnen kon doen, maar hij trok er over heen. Zijn leger zege-
vierde in Itali, en toen hij in Frankrijk terugkeerde, werd hij door
het yolk als een overwinnend held begroet. Maar de mannen, die
toen Frankrijk bestuurden, waren bang voor hem. Ze vreesden, dat
hij zou proberen zich tot koning te laten uitroepen, omdat hij bij
het yolk zo gezien was. Napoleon echter vroeg, of hij Egypte mocht
gaan veroveren, want hij meende daar de Engelsen te kunnen ver-
slaan. Hij dacht Engeland dan van IndiE te kunnen afsnij den, van
dat nieuwe land, dat ze veroverd hadden onder de regering van
Jacobus I. Engeland had Amerika al verloren en Wilde nu niet Indie
ook nog verliezen.

De Franse regering was heel blij, zich op die manier van Napo-
leon te kunnen ontdoen en liet hem dus naar Egypte gaan. Hij ver-
overde het even snel als Julius Caesar dat gedaan had, maar er was
geen Cleopatra om zijn plannen in de war te sturen. Terwij1 hij
Egypte aan het veroveren was, werd zijn vloot, die hem aan de mond
van de Nij1 opwachtte, door de Engelse vloot onder bevel van een
groot admiraal, misschien wel de grootste die ooit geleefd heeft,
Lord Nelson, genomen en vernield. Napoleon zag geen kans om zijn
leger uit Egypte naar Frankrijk te laten teruggaan. Hij liet het daar
dus onder bevel van een ander en zag zelf kans, om een schip te vin-
den dat hem naar huffs bracht. Toen hij Frankrijk bereikt had, merkte
hij, dat de mannen die regeren moesten, met elkaar aan het twisters
waren, en, zijn kans schoon ziende, liet hij zich zelf met twee ande-
ren verkiezen, om Frankrijk te besturen. Hij werd tot eerste Consul
benoemd, en men wenste, dat de twee anderen eveneens consul zou-
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den zijn, maar ze waren niet veel meer dan klerken, die Napoleons
wensen uitvoerden. Het duurde maar zeer kort, of hij werd tot eer-
ste Consul voor zijn leven benoemd, en spoedig daarna werd hij
keizer van Frankrijk en koning van ItaliE.

De andere Europese landen begonnen te vrezen, dat Napoleon
hen ook zou veroveren en bij Frankrijk inlijven. Daarom verenigden
ze zich om hem te verslaan. Napoleon was van plan, eerst Engeland
te veroveren, en maakte een vloot gereed om over te steken. Maar
zijn vloot werd overwonnen bij Spanje, bij een kaap, die Trafalgar
heette, door diezelfde Engelse admiraal, Lord Nelson, die hem in
Egypte had verslagen.

V6Or deze slag zei Nelson tegen zijn zeelieden: „Engeland ver-
wacht dat elk man zijn plicht zal doen," en dat deden ze ook. Napo-
leons vloot werd geheel vernield, maar Nelson zelf werd gedood.

Toen gaf Napoleon zijn plan, Engeland te veroveren, op en ves-
tigde zijn aandacht op de tegenoverliggende kant. Hij versloeg
Spanje, Pruisen en Oostenrijk. Bijna heel Europa behoorde hem toe
of moest hem gehoorzamen, ook ons land. Daarop viel hij Rusland
aan. Hiermee beging hij een grote fout; want Rusland lag ver weg,
het was winter en bar koud. Toch gelukte het hem, het verre Mos-
kou, midden in Rusland, met zijn leger te bereiken. Maar de Russen
staken zelf hun stad in brand en vernietigden alle levensmiddelen,
zodat Napoleon niets over had om zijn leger in het leven te houden.
Het was geweldig koud, de sneeuw lag hood en bij het terugtrekken
leed zijn leger enorme verliezen. Napoleon zelf nam de kortste weg
naar Parijs en liet het aan zijn leger over, te zorgen, dat het zo goed
mogelijk de terugweg zou vinden. Mannen en paarden stierven bij
duizenden van kou en honger. Napoleon bereikte Parijs, maar het
geluk keerde hem de rug toe; heel Europa maakte zich gereed om de
tiran de baas te worden, en kort daarna werd hij ingesloten en ver-
slagen door zijn vijanden bij Leipzig in Duitsland.

Toen Napoleon zich overwonnen zag, ondertekende hij een stuk,
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dat hij zich overgaf en Frankrijk zou verlaten. En dat deed hij ook;
hij -scheepte zich in naar het eilandje Elba, dicht bij de kust van
Italie en niet ver van zijn geboorte-eiland Corsika.

Maar toen hij daar op Elba zat, kreeg hij het idee, dat alles nog

Napoleon op St. Helena.

niet verloren was en dat hij naar Frankrijk terug moest en zijn macht
herwinnen. Tot verwondering van Frankrijk en de rest van de wereld
landde hij plotseling op de Franse kust. De Franse regering te Parijs
zond hem een Leger van zijn vroegere soldaten tegemoet, met het
bevel-, hem in een ijzeren kooi naar Parijs te brengen.

Toen evenwel de soldaten hun vroegere generaal weer zagen,
liepen ze naar hem over en marcheerden zo met hem naar Parijs
op. De Engelse en Duitse legers waren ten Noorden van Frankrijk
De wereldgeschiedenis in een notedop 20
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gelegerd en bereidden zich voor op een gevecht. Napoleon stelde
snel een leger samen en ging hen tegemoet. Bij een klein plaatsje
ten Zuiden van Brussel, Waterloo, streed hij voor het laatst, want
hij werd daar geheel verslagen door zijn vijanden. Dit gebeurde in
1815.

Nadat Napoleon bij Waterloo was verslagen en zich had over-
gegeven, namen de Engelsen hem mee en brachten hem op een klein
eilandje, dat ver in de Oceaan ligt en vanwaar hij onmogelijk kon
ontsnappen. Het was een eenzaam plekje, dat Sint Helena heette,
naar de moeder van Konstantijn. Napoleon, die door de Engelsen
slecht behandeld werd, woonde hier nog zes jaar, tot zijn dood.

Waarschijnlijk was Napoleon de grootste generaal, die ooit ge-
leefd heeft, maar dat zegt nog niet, dat hij de grootste man was.
Sommigen beweren zelfs, dat hij de slechtste was, want om zich zelf
groot to maken, doodde hij honderdduizenden mensen, en, waar
hij ook slag leverde, bracht hij vernieling en ellende over Bans
Europa. Maar hoe dan ook, Napoleon is een heel belangrijk iemand
geweest.

Zo komen we in de negentiende eeuw, want Napoleon stierf in
1821.



HOOFDSTUK 73 
Van Pan en zijn fluit

tot de radio

Alleen vogels en mensen zinge n. Alle andere beesten, die ge-
luid geven, waken alleen maar leven.

Maar mensen kunnen bovendien nog, wat vogels niet kunnen:
Zij kunnen ook muziek uit d i n g e n halen.
Heb je ooit een viool gemaakt van een sigarenkistje, op een kin-

derpiano'tje gespeeld of een wijsje getingeld op naast elkaar gezette
glazen?

Pan, de god der bossen, die geitehorens, -oren, -poten en -voeten
had, bond verscheidene fluitjes van verschillende lengte aan elkaar
en bespeelde die, zoals men nu een mondorgeltje bespeelt. Dit in-
strument werd de Pansfluit genoemd.

De Tier en de Pansfluit waren de eerste muziekinstrumenten. De
eerste was een snareninstrument, de tweede een blaasinstrument. De
lange snaren en de lange pijpen maakten diepe tonen, de korte hoge
tonen.

Uit de Tier is de piano ontstaan met haar vele, vele snaren. Heb
je wel eens binnen in een piano gekeken en die vele snaren van ver-
schillende lengte gezien? Maar er wordt niet op getokkeld, zoals
op de snaren van een lier of een harp, maar gehamerd door kleine,
met wilt overtrokken blokjes, die door de toetsen aangeraakt worden,
als men speelt.

Uit de Pansfluit ontstond het grote kerkorgel, met zijn pijpen
als reuzen-fluiten. Natuurlijk kun je in die pijpen niet met je mond
blazers, zoals bij een fluit. Ze zijn zo groot, dat er door middel van
een instrument, iets als een fietspomp, in geblazen wordt.

Het was pas omstreeks het jaar 1000 n. C. dat men uitvond om
muziek op to schrijven. VOOr die tijd werd alle muziek „op het
gehoor" gespeeld, omdat er geen geschreven muziek bestond. Een
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Italiaanse Benedictijner monnik, Guido geheten, bedacht een ma-
nier om muzieknoten te schrijven en hij noemde ze do, re, mi, fa,
sol enz. Dat waren de eerste letters van de woorden van een lofzang
aan Sint Jan, die de monniken zongen als een toonladder.

Een andere Italiaan wordt wel eens genoemd „de vader der mo-
derne muziek". Zijn naam is Palestrina en hij stierf omstreeks 1600.
Hij schreef muziek voor de kerkdienst, en de Paus beval, dat in
alle kerken die muziek zou worden uitgevoerd. Maar_ de meeste
mensen vonden ze niet mooi; ze was niet „populair", zeggen we
in zo'n geval.

Het was pas een honderd jaar later, in 1700 ongeveer, dat de
eerste grote musicus leefde, die muziek schreef, Welke werkelijk
populair werd; muziek, waarvan de mensen hielden en nog houden.

Die musicus was Handel, een Duitser. Zijn vader was barbier, tan-
dentrekker en dokter, en hij Wilde, dat zijn jongen een goed rechts-
geleerde zou worden. Maar het enige, wat de jongen aanstond,
was muziek.

In die dagen waren er geen piano's. Er bestond een klein snaren-
instrument, dat bespeeld werd door toetsen neer te drukken. Dat
heette een „Clavecimbaal". Soms had het poten als een tafel, maar
er waren er ook zonder poten, die op een tafel werden gelegd.

Toen Handel pas zes jaar was, kreeg hij zo'n instrument te pak-
ken, en zonder dat iemand het bemerkte had hij het naar zijn zol-
derkamertje meegenomen. Als iedereen 's avonds naar bed was, zat
hij op het clavecimbaal te spelen tot laat in de nacht, als men
meende dat hij in bed lag. Op zekere nacht hoorden zijn ouders
geluiden onder het dak. Verbaasd wat dat wezen kon, namen ze een
lantaren, en stilletjes de zoldertrap op sluipend, deden ze plotseling
de deur open, en daar zat de kleine Handel in zijn nachtkleren, met
zijn voeten halverwege de grond bengelend, op het clavecimbaal
te spelen.

Toen zag Handels vader in, dat hij niet behoefde te proberen een
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rechtsgeleerde van zijn noon te maken. Hij zocht onderwijzers voor
hem, en na korte tijd verbaasde de jongen de wereld door zijn spel.
Hij ging in Engeland woven, werd een Engelsman, en toen hij ge-
storven was werd hij in de Westminster Abdij begraven, de kerk,
waarin alle beroemde Engelsen begraven worden.

Handel „zette de Bijbel op muziek". Deze zangstukken op Bijbel-
woorden, die door een koor van stemmen gezongen worden, heten
oratoria en een er van, het oratorium „De Messias", wordt dikwijls
omstreeks Kersttijd gezongen.

In dezelfde tijd van Handel leefde er een ander Duits musicus,
Bach. Deze bespeelde even wondermooi het orgel als Handel het
clavecimbaal en schreef enige van de prachtigste stukken voor orgel
die ooit geschreven zijn. Het is vreemd, dat towel Handel als Bach
blind werden op hun oude dag, maar voor hen was niet het ge-
zicht, maar het geluid het meest waard.

Bijna alle muziek-genieen waren muzikale wonderkinderen. Ze
waren al grote musici, voordat ze konden lezen of schrijven.

Een van die genieen was juist geboren voordat Handel stied. Het
was de Oostenrijker Mozart.

Toen Mozart pas vier jaar was, speelde hij al ongelooflijk goed
piano. Hij schreef — componeerde, zoals we dat noemen — ook
muziek, om die door anderen te laten uitvoeren.

Mozarts wader en zuster speelden heel goed en dus gingen ze met
hun drieen op reis, om concerten te geven. Het wonderkind Mozart
speelde voor de Keizerin en werd overal als een pries behandeld,
verwend en geprezen. op partijen genodigd en met geschenken over-
laden.

Groot geworden, getrouwd en maar met de grootste moeite in
zijn onderhoud voorziende, componeerde hij van alles: toneelstuk-
ken op muziek, die opera's worden genoemd; en symphonieen, die
door hele orkesten gespeeld moeten worden; maar daarmee ver-
diende hij zo weinig geld, dat, toen hij dood was, hij begraven moest



310	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

worden „van de armen". Later vonden de mensen het een schande,
dat zo'n groot componist Been monument op zijn graf had, maar
toen moist men niet meer waar .zijn graf op het armenkerkhof was.
Wel werd er een monument opgericht, maar heden ten dage weet
nog altijd niemand, waar Mozarts graf is.

Een Duitser, van Beethoven, had gelezen wat er van het wonder-
kind Mozart verhaald was, en hij dacht, hoe heerlijk hij het zou
vinden, als hij ook een wonderkind had, dat voor koningen en ko-
ninginnen zou kunnen spelen. Toen daarom zijn zoon, Lodewijk,
pas vijf jaar was, liet hij de jongen uren achtereen piano studeren,
totdat hij zo moe was, dat de tranen Tangs zijn wangen stroomden.
Maar ten slotte is Lodewijk van Beethoven werkelijk een der grootste
musici geweest, die ooit geleefd hebben. Hij kon voor de piano gaan
zitten en zo maar de prachtigste muziek spelen — improviseren heet
dat. Maar hij was nooit tevreden, als hij de muziek had opgeschre-
yen. Telkens en telkens weer schrapte hij door en schreef zijn mu-
ziek over, totdat hij ze dikwijls wel twaalf maal had overgeschreven.

Maar Beethovens gehoor werd zwak. Hij was zeer bezorgd, dat
hij het geheel zou verliezen — lets verschrikkelijks voor iedereen,
maar als het iemand overkomt voor wien in zijn gehoor zijn fortuin
ligt, bestaat er niets ergers. Tenslotte werd zijn vrees waarheid: hij
werd helemaal doof. Het verlies van zijn gehoor maakte Beethoven
hopeloos bedroefd en zijn humeur Teed er zo onder, dat hij tegen
iedereen even nors werd. Toch gaf hij de muziek niet op en bleef
componeren, zelfs toen hij niet langer horen kon, wat hij geschreven
had.

Een ander groot en ongewoon muzikaal Duitser, Wagner, leefde
tot 1883. Hoewel hij zijn hele Leven studeerde, kon hij zelf nooit
heel goed spelen. Maar hij componeerde de prachtigste opera's, die
ooit geschreven zijn en hij maakte niet alleen de muziek, maar ook
de woorden. Hij nam oude mythen en sprookjes en maakte er toneel-
stukken van, die gezongen moesten worden. In het begin spotten
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de mensen met die muziek, want ze vonden ze lawaaierig en zonder
melodie. Maar nu worden de mensen uitgelachen, die er niet van
houden!

Toen ik een jongen was, heb ik nooit grote musici horen spelen.
Nu kunnen jullie en ik op ieder ogenblik naar de gramofoon gaan
en de muziek van Palestrina of Mozart, Beethoven of Wagner en
dozijnen andere meesters voor ons laten spelen of zingen, wanneer
we het maar willen. En als we ons radiotoestel aanzetten, horen we
de muziek van bijna de hele wereld.



HOOFDSTUK 74 
De couranten van

1854-1865

Als je naar de zolder van je grootvaders huis kon gaan of naar
die van de grootvader van een van je vriendjes, of als je eens
duiken kon in een nude koffer, zou het best kunnen zijn, dat je
een paar couranten vond, die gedrukt zijn tussen de jaren 1854-
1865. Dan zou je daarin kunnen lezen over de gebeurtenissen, waar-
van ik je nu ga vertellen. Onder het hoofd „Buitenlands nieuws"
zou je in die kranten b.v. kunnen lezen, dat Engeland geregeerd
werd door een koningin, die Victoria heette. Ze was zeer bemind
bij haar yolk, omdat ze zo'n lief en godsdienstig karakter had. Ze
was veeleer een moeder voor haar onderdanen dan een koningin.
Haar regering duurde meer dan zestig jaar en naar haar werd de
eeuw, waarin zij leefde, die van Victoria genoemd.

In 1854 zou je onder het hoofd Engeland de berichten kun-
nen lezen over een oorlog die dat land voerde tegen Rusland. Rus-
land lag heel ver weg en daarom moesten de Engelsen hun soldaten
vervoeren in schepen, over de Middellandse Zee, Konstantinopet
voorbij tot in de Zwarte Zee. Een klein stukje van Rusland stak uit
in die Zwarte Zee en op dat stukje land werden de meeste gevechten
geleverd. Het heette de Krim, en daarom spreekt men van de
„Krim-Oorlog".

Gedurende deze oorlog, zo ver van Engeland vandaan stierven
duizenden Engelse soldaten aan hun wonden en aan allerlei
ziekten.

Nu leefde er in die tijd in Engeland een dame, Florence Nigh-
tingale. Ze was heel goedhartig en er altijd op uit, zieken to ver-
zorgen.

Florence Nightingale hoorde, dat duizenden Engelse soldaten
stierven in dat land zo ver van huis, en dat er niemand was om de
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gewonden en zieken te verplegen. Daarom verzamelde ze een groep
dames, die genegen waren om met haar naar de Krim te gaan. VOOr
haar komst stierf bijna de helft der gewonden, vijftig van elke hon-
derd, Hadar zij en haar verpleegsters gekomen waren, werden het
er twee op de honderd. Ze liep 's nachts met een lampje over het
slagveld en door de kampen om naar gewonden te zoeken. De sol-

Florence Nightingale.

daten noemden haar de „Dame met de Lamp" en hielden allen even
veel van haar.

Toen de oorlog eindelijk uit was, keerde zij naar Engeland terug,
en de Regering besloot, haar een grote som gelds aan te bieden uit
dankbaarheid voor wat ze gedaan had. Maar ze weigerde, dat geld
voor zich zelf aan te nemen, en gebruikte het, om een huffs te stichten
voor de opleiding van pleegzusters. Florence Nightingale was de
eerste, die daarmee begon. Dat de mensen later het Rode Kruis ge-
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sticht hebben is ten slotte aan deze edele vrouw te danken.
Japan. Japan is de naam voor een groep eilanden dichtbij China.

Hoewel ik je er nooit eerder van verteld heb, was het een zeer oud
land, dat al een . vaste regeringsvorm had nog voor Rome gesticht
werd. In Europa hebben steeds veranderingen plaats gegrepen bij
koningen en heersers, onder yolk en in landen. Maar Japan heeft
nog dezelfde dynastie van vOOr Christus af.

Japan Wilde geen blanken binnen zijn grenzen toelaten, en op
een paar uitzonderingen na (Hollanders b.v.) had het die er altijd
buiten gehouden. Maar in 1854, in hetzelfde jaar, dat Engeland de
Krim-oorlog begon, dwong Amerika Japan -tot een overeenkomst,
waarbij Japan toestond, dat blanke mensen over de grenzen mochten
komen en met het yolk handel drijven. De Japanezen bleken zeer
naar kennis te verlangen en wilden weten, hoe de blanken allerlei
dingen deden. De Japanezen leefden nog net als duizend jaar ge-
leden. Ze moisten niets af van de uitvindingen der blanken of van hun
manier van leven. Maar in een vijftigtal jaren hebben ze een sprong
van duizend jaar in beschaving gemaakt!

Dit zijn dus enige van de dingen, die je in die oude couranten
zoudt kunnen lezen. Zulk nieuws zou weinig plaats hebben ingeno-
men, misschien zou het aan de voet van een kolom hebben gestaan,
als het een Amerikaanse courant was. Maar als de courant tussen
1861 en 1864 gedrukt was, zou het grootste gedeelte ingenomen ge-
weest zijn door de verhalen over een oorlog, die toen in N.-Amerika
aan de gang was. Dit was een oorlog in het land zelf, een familie-
twist, die we Burgeroorlog noemen.

De twee delen van het land, het Noorden en het Zuiden, waren
het niet eens op allerlei punten, waarvan het voornaamste was, of
het Zuidelijke deel slaven mocht hebben of niet, en daarom begon-
nen ze een oorlog tegen elkaar. Elke kart streed voor moat het als
zijn recht beschouwde, en duizenden en duizenden offerden er hun
leven voor op. De oorlog duurde vier jaar, van 1861 tot 1865, voor-
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dat beslist was, dat niemand in de Verenigde Staten ooit meer slaven
mocht houden.

In die dagen was Abraham Lincoln President van de Verenigde
Staten. Lincoln werd als heel arme jongen geboren in een blokhut.
Hij leerde zich zelf lezen bij het licht van een brandend stuk hout,
's avonds, als zijn dagtaak was afgelopen. Daar hij heel arm was,
bezat hij slechts een paar boeken en die herlas hij telkens weer.

Toen Lincoln een jonge man was geworden, werd hij winkelier.
Op zekere dag bemerkte hij, dat hij een arme vrouw een kleiner
pakje thee had gegeven dan waarvoor ze betaald had; daarom sloot
hij de Winkel en liep vele mijlen, om haar het te veel betaalde terug
te geven. Van die tijd of begonnen de mensen hem: „Eerlijke Bram"
te noemen; en terecht, want hij was altijd even eerlijk en goedhartig.

Hij studeerde hard en werd rechtsgeleerde, en tenslotte koos men
hem tot President van de Verenigde Staten.

Op zekere dag, toen hij in een schouwburg naar een toneelstuk
zat te kijken, werd hij doodgeschoten door een der spelers, die meen-
de, dat Lincoln verkeerd gedaan had door de slaven vrij te maken.

Lincoln was een van Amerika's grootste Presidenten. Washington
grondvestte de Unie, Lincoln voorkwam dat ze in tweeen gesplitst
werd en hield de Verenigde Staten bijeen als een groot rijk, dat kon
uitgroeien tot het belangrijke land, dat het nu is.
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Drie nieuwe postzegels

We beginnen dichter te komen bij de tegenwoordige tijd, bij
„n u".

Laten we een ogenblik achterom kijken om te zien, wat er in
Europa gebeurd was na Napoleons tijd.

Toen Napoleon Haar Elba gestuurd was, moesten de Fransen een
andere leider hebben. Ze wilden hun oude koningshuis weer terug
hebben. De familienaam van hun vroegere koningen was Bourbon.
De Fransen vonden dus, dat ze weer een Bourbon moesten hebben,
om hen te regeren. Daarom probeerden ze het achtereenvolgens met
enkele Bourbons, alien verwant aan de laatste koning, die ze ont-
hoofd hadden. Maar die bevielen hun Been van alien. Toen braken
de Fransen met het huffs Bourbon, dat ze eens een goede kans hadden
gegeven, maakten een eind aan het gekibbel met hun koningen en
riepen wederom de republiek uit.

Nu heeft een republiek een president in plaats van een koning.
Het yolk moest dus een president kiezen, en wie denk je, dat ze
uitkozen? Een neef van Napoleon, en wel Lodewijk Napoleon. Hij
had allerlei - plannen gesmeed en samenzweringen op touw genet,
om koning van Frankrijk te worden, maar ze waren steeds gefaald.
En nu werd hij tot president gekozen!

Lodewijk Napoleon was er echter al heel gauw niet mee tevreden,
alleen maar president te zijn; hij Wilde zijn als zijn oom, de grote
Napoleon. Hij droomde van keizer-zijn en Europa veroveren, en het
duurde dan ook niet Lang, of hij riep zich zelf tot keizer uit, en
noemde zich Napoleon III.

Napoleon III was jaloers op het naburige Pruisen. Het werd te
machtig, vond hij. Pruisen had toen een koning, Willem, die heel
knap was, en die een zeer kundige eerste minister had, Bismarck
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geheten. Deze zocht Haar een reden om met Frankrijk een oorlog
te beginners. Weldra, in 1870, brak er dan ook een tussen die twee
landen uit. Maar het was Napoleon, die hem verklaarde. Al gauw
begreep hij, dat hij een fout begaan had met Pruisen de oorlog aan
te doers. Want Pruisen werd niet te machtig, het w a s het al.

Napoleon III werd absoluut verslagen door Pruisen en hij moest
zich met zijn grote leger overgeven. Hij viel in ongenade bij zijn
yolk en ging in Engeland worsen.

De Pruisen trokken Parijs binnen en dwongen de Fransen vijf
milliard gulden oorlogschatting te betalen. Frankrijk bracht tot
ieders grote verbazing die onmetelijke som op in twee jaar tijds.
Maar de Fransen en hun kinderen hebben de manier, waarop ze tot
die betaling gedwongen werden, nooit vergeten, Hoch hoe ze door
de Pruisen behandeld werden. Deze oorlog words de Frans-Duitse
oorlog genoemd.

Pruisen ligt te midden van een aantal andere kleine Duitse staatjes.
Hoewel hun bevolking verwant was, waren de staters gescheiden.
Een van de resultaten van deze oorlog was, dat het Pruisen lukte,
al die kleine staatjes te verenigen en voor het eerst een grote, sterke,
machtige natie te vormen, die Duitsland heette, en die door de an-
dere naties gevreesd werd om haar grote leger van strijdbare man-
nen. Willem werd keizer van geheel Duitsland. Hij werd gekroond
in het Franse paleis te Versailles.

De Fransen meenden, dat de Duitsers deze oorlog hierom had-
den gewonnen, omdat al hun kinderen op school zulk goed onder-
richt genoten hadden en hun soldaten zo uitstekend gedrild waren.
De Fransen begonnen daarom nu ook overal scholen te stichten en
bootsten de Duitse manier van soldaten-drillers na om klaar te zijn
voor een volgende oorlog.

Sindsdien is Frankrijk steeds een republiek gebleven, met een
president en een Eerste en Tweede Kamer, waarvan de leden door
het yolk gekozen worden.
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In die dagen was Italie niet een enkele staat, zoals nu, maar, even-
als Duitsland, een verzameling van kleine staatjes. Enkele daarvan
waren onafhankelijk,andere bezit van Frankrijk, weer andere van
Oostenrijk. De koning van een dier Italiaanse staten was Victor
Emanuel. Hij wenste, dat alle Italiaanse staten zich zouden verenigen
en een land zouden vormen. Zijn wens werd gedeeld door een eer-
ste minister, een zeer kundig man, Cavour geheten, en door een
ruwe, maar avontuurlijke en gevierde held, Garibaldi, die de „Held
met het rode hemd" werd genoemd.

Garibaldi, die kaarsenmaker geweest was in Amerika, was altijd
arm en scheen niet om geld te geven. Hij was zó populair, dat,
wanner hij ook maar soldaten opriep om met hem voor zijn geliefd
Italie te strijden, ze zich onmiddellijk om hem schaarden, gereed
om te vechten tot de dood.

Het gelukte aan deze drie, Victor Emanuel, Cavour en Garibaldi,
tenslotte hun land tot een groot geheel te maken. De Italianen richt-
ten standbeelden voor hen op en noemden straten naar hen. Voor
Victor Emanuel bouwden ze een prachtig monument op een heuvel
in Rome, van waar of men de gehele stad kan overzien, een monu-
ment, dat elk gebouw in Athene in Pericles' tijd of in Italie gedu-
rende de Renaissance in schoonheid moest overtreffen.

Als je postzegels verzamelt, moet je zien dat je ze krijgt van deze
drie landen in die dagen: van de nieuwe France republiek, van het
Duitse Keizerrijk en van bet Italiaanse Koninkrijk.



HOOFDSTUK 7 
De eeuw der wonderen

Wat denk je, dat de Batavier zou zeggen, als hij eens terug kon
komen op onze aarde?

Als hij je Tangs een draad met iemand hoorde spreken, die duizend
mijlen ver weg is, zou hij je een tovenaar vinden.

Als je hem op een scherm bewegende mensen liet zien, zou hij
het hekserij vinden.

Als hij hoorde, hoe een muziekcorps begon te spelen doordat je
een gramofoon liet draaien, of de radio aanzette, zou hij je een
duivel vinden.

Als hij je door de lucht zag vliegen in een vliegtuig, zou hij je een
god vinden.

Wij zijn zo gewend aan telefoon, telegraaf en radio, aan stoom-
boten, spoortreinen en electrische trams; electrisch licht, motoren,
bioscoop en vliegtuigen, dat het ons moeilijk valt ons een wereld
voor te stellen, waarin niets van dat alles was, helemaal niets. Toch
was in 1800 nog geen enkele van deze uitvindingen bekend.

Napoleon zag nooit een stoommachine, een locomotief of een
stoomboot. Hij heeft nooit de telefoon, de telegraaf of een fiets ge-
bruikt. Mijn eigen grootvader heeft nooit een electrische tram of
electrisch licht gezien. Zelfs mijn vader heeft nooit een gramofoon,
een rolprent, een automobiel of een vliegmachine gezien. Er zijn
in de laatste eeuw meer wonderen gemaakt dan in al de vorige
eeuwen van de wereld bij elkaar.

Een Schot, James Watt, was een van de eerste dier tovenaars, die
we „uitvinders" noemen. Watt had staan kijken naar een water-
ketel, die op een kachel stond te stomen, en opgemerkt dat de stoom
het deksel oplichtte. Dit bracht hem op het idee, dat stoom ook wei
andere Bingen zou kunnen oplichten. Daarom maakte hij een ma-
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chine, waarin de stoom een snort van deksel, die zuiger heette, zó
optilde, dat een oriel er van ging draaien. Dit was de eerste stoom-
machine.

Watt's stoommachine bracht wielen en andere dingen in bewe-

Boot met schepraderen.

ging, maar bewoog zelf niet. Een Engelsman, Stephenson, zette
Watt's machine op wielen en maakte dat ze haar eigen wielen deed
draaien. Dat was de eerste locomtief. Kort daarna liet men in
Amerika grappig uitziende wagentjes door even komiek uitziende
machines op rails voortbewegen. In het begin liepen deze treinen
maar op heel korte afstand.

Daarop bedacht een jonge man, Robert Fulton, om een boot zich
te doen voortbewegen door er een machine van Watt in aan te bren-
gen, die schepraderen in beweging bracht. De mensen lachten hem
uit en noemden de boot, die hij bezig was te maken, „de mop van
Fulton". Maar de boot werkte, en nu was het Fulton's beurt om
de mensen uit te lachen. Hij gaf haar de naam van „Clermont"
en ze maakte geregelde tochtjes de rivier op en af.



DE EEUW DER WONDEREN	 321

Niemand had zich ooit in verbinding kunnen stellen met iemand
die ver weg was, v6Ordat de telegraaf was uitgevonden. De telegraaf
maakt een klikkend geluid. De electriciteit vliegt door een draad
van de ene plaats naar een andere, die heel ver weg kan zijn. Als
je op een knop drukt aan deze kant van de draad, verbreek je
de electrische stroom, die erdoor gaat, en geeft het instrument
aan de andere kant een tik. Een korte tik wordt een punt ge-
noemd, en een lange een streep. Deze punten en strepen komen in
de plaats van de letters van het alfabet, zodat je een boodschap kunt
spellen in punten en strepen.

A is . —	 punt-streep.
B is — • • streep-punt-punt-punt.
E is .	 punt.
H is .	 • punt-punt-punt-punt.
T is —	 streep.

Een Amerikaans schilder, Morse geheten, vond het wonderlijke
instrument, waamee die woorden en strepen gemaakt kunnen wor-
den, uit. Hij maakte in zijn land de eerste telegraaflijn tussen Bal-
timore en Washington, en de eerste boodschap, die hij tikte, was:
„Wat heeft God gewrocht!"

Een onderwijzer, een zekere Bell, was aan het proberen, of hij
een manier kon vinden, om dove kinderen toch te laten horen, en
zo vond hij de telefoon uit. Naar hem spreken we nu nog van op-
bellen. De telefoon brengt woorden over, zoals de telegraaf tikken.
Je behoeft er geen speciaal alfabet voor te kennen, of woorden

in punten en strepen te spellen, zoals bij de telegraaf. Door middel
van de telefoon kan iedereen van de ene kant van het land met
iemand aan de andere kant spreken.

Vele dingen van dagelijks gebruik zijn door verschillende mensen
bij gedeelten uitgevonden. Allerlei mensen waren aan het zoeken
De wereldgeschiedenis in een notedop 21
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naar een manier, om een machine door middel van electriciteit te la-
ten lopen. Daaruit kwam de electrische motor voort. Daarna bedach-
ten anderen een motor te doen lopen door gas te laten ontploffen.
Daaruit ontstond de motor, die voor automobielen gebruikt wordt.

Electrische lampen, zoals wij die binnenshuis gebruiken, werden
uitgevonden door Edison. Hij was een arme jongen, die couranten
en tijdschriften verkocht op een trein. Edison vond vele dingen uit
in verband met de fonograaf en de film, en vermoedelijk heeft hij
veel nuttiger en belangrijker ontdekkingen gedaan dan wie ook,
zodat hij veel groter is dan die koningen, die niets deden dan twist
zoeken en vernielen.

Duizenden mensen, die in vorige eeuwen leefden, hebben gepro-
beerd te vliegen — en ze faalden. Millioenen mensen hebben gezegd,
dat vliegen onmogelijk was, en dat bet krankzinnig zou zijn, het te
proberen.

Sommigen zeiden zelfs, dat het slecht was, bet te proberen, en dat
het Gods bedoeling was, dat alleen vogels en engelen zouden vliegen.

Eindelijk, na jaren van inspanning en duizenden proefnemingen,
volbrachten twee Amerikanen, de gebroeders Wright, het onmoge-
lijke, ze vonden een vliegtuig uit, en vlogen! Een Italiaan, Marconi,
vond de radio uit, en anderen doen nog dagelijks wonderbaarlijke
ontdekkingen.

Hier heb ik een prachtig onderwerp voor een gedachtenwisseling:
„Zijn wij nu met al onze uitvindingen iets gelukkiger dan de men-
sen van duizend jaar geleden, die het zonder dat alles moesten stel-
len ?"

Het levers gaat sneller en is meer opwindend; maar het is ook
moeilijker en gevaarlijker. In plaats van gezellig, in de hoek van
een sofa bij een knappend vuur, te genieten van een boek, lopen
we weg en gaan naar een bioscoop. In plaats van zelf te zingers of
viool te spelen, laten we de gramofoon draaien, en missen zodoende
de grootste vreugde, die de muziek geeft: die, van ze zelf te makers.
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In plaats van to genieten van een ritje in een oude sjees achter een
paard, dat bijna onbestuurd langs de landwegen loopt, snellen we
voort in gevaarlijke auto's, waaraan we onafgebroken en onverdeeld
onze aandacht moeten schenken, willen we geen ongeluk krijgen.



HOOFDSTUK 77 
De eerste Wereldoorlog

Nu moet ik je vertellen van een geweldige oorlog.
Er is een land in Europa, dat Servie heet. Het ligt vlak naast

Oostenrijk. Een jonge man, die in Servie woonde, schoot de Oosten-
rijkse kroonprins dood. Het kleine Servie betuigde aan Oostenrijk
zijn leedwezen over wat een van zijn onderdanen gedaan had. Maar
Oostenrijk Wilde die verontschuldiging niet aannemen en maakte
zich gereed om Servie te straffen.

Een van Oostenrijks vrienden, Duitsland, trok partij tegen Servie,
hoewel Oostenrijk alleen Servie gemakkelijk aan kon. Toen trok
Rusland de partij van Servie. Duitsland was zeer in zijn schik, dat
het mee kon vechten, want het voelde zich sterk. Het had zich sinds
de Frans-Duitse oorlog en de tijd van Bismarck en Willem voorbe-
reid tot een oorlog en was dus blij, de gelegenheid te krijgen om te
laten zien, hoe machtig het was.

Maar Duitsland ging toch niet op Servie los, want Oostenrijk had
helemaal zijn hulp niet nodig tegen dat arme land. Neen, de Duit-
sers waren er zeker van, dat Frankrijk partij zou trekken tegen hen
en daarom spoedden ze zich naar Frankrijk, om dat te vernietigen.

Nu moesten de Duitsers, om Frankrijk te bereiken, door Belgiè
heen. Wel was men vroeger overeengekomen, zo iets nooit te doen,
maar het maakte blijkbaar voor de Duitsers Been verschil, of die
overeenkomst bestond of niet. Dus trokken ze kalm door het land
heen en marcheerden met hun legers snel naar de France hoofdstad,
Parijs, op. Ze kwamen tot het riviertje de Marne, nog maar een veer-
tig K.M. van Parijs. Maar bier hielden de Fransen onder generaal
Foch hen tegen. Deze slag bij de Marne is een van de beroemdste
gevechten, waarvan je in de geschiedenis gehoord hebt. Want, hoe-
wel de oorlog pas vier jaar na deze slag uit was, zou hij al dadelijk
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een einde genomen hebben, als de Duitsers aan de Marne gewonnen
hadden en dan zouden misschien heel wat volken vroeger of later
Duitse onderdanen zijn geworden.

Overgave der Duitsers.

Nu zijn er zelfs in de oorlog bepaalde Bingen, die „fair" ge-
noemd worden en andere die „unfair" heten, zoals het b.v. bij het
boksen niet fair is, iemand in de maag te stompen. Maar daaraan
stoorde Duitsland zich niet. Het vocht met giftige gassen, om de
vijand te doen stikken; het vocht met duikboten; het viel passagiers-
en hospitaalschepen aan, die zich niet konden verdedigen. Deze
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oorlog was de eerste in de geschiedenis, waarin de slagen niet alleen
te land en te water, maar ook in de lucht en Onder water geleverd
werden.

Engeland koos de partij van Frankrijk en Rusland —ze werden
te zamen de „Geallieerden" genoemd — om tegen Duitsland en
Oostenrijk te vechten, en in het begin werd de oorlog alleen tussen
deze landen gevoerd.

Pas in 1917, bijna drie jaar nadat hij was uitgebarsten, gingen de
Verenigde Staten zich met de oorlog bemoeien. Amerika was zo
ver weg — duizenden kilometers — en dan nog wel aan de over-
kant van de oceaan, dat het onmogelijk scheen, dat het ernstig mee
zou kunnen doen aan de oorlog. Maar in zeer korte tijd zond het
twee millioen soldaten in schepen naar het vasteland. De Amerika-
nen vochten in grote veldslagen mee. Tenslotte brak er een muiterij
op de Duitse vloot los en moest het Duitse leger, dat niet verslagen
was, zich overgeven. Op de dag van de wapenstilstand, 11 November
1918, tekende Duitsland een stuk, waarin het beloofde, alles te
zullen doen wat de Geallieerden zouden vragen. En zo eindigde deze
geweldige oorlog, die we ook wel de Eerste Wereldoorlog noemen.
De Keizer ging in Nederland wonen en Duitsland werd een repu-
bliek.



HOOFDSTUK 7	
Vrede en een heel mooi Plan
maar,..

In een bos ergens in Frankrijk was in een spoorwegwagon de
wapenstilstand gesloten tussen de Geallieerden en Duitsland. Dat
was nog in 1918. In het daarop volgende jaar op 28 Juni, moesten
de Duitsers een vredesverdrag tekenen. Weet je waar? In precies
dezelfde zaal, waar zij bij het einde van de Frans-Duitse oorlog
van 1870-'71 — misschien herinner je je dat nog wel — het Duitse
Keizerrijk hadden uitgeroepen. Zo prettig als het indertijd voor
de Duitsers was, zo naar was het toen voor hen. Want hele, hele
harde voorwaarden moest Duitsland ondertekenen.

Hoe zwaar die wel waren, zullen we straks zien. Eerst moeten we
met elkaar praten over de laatste bepaling uit het verdrag van
Versailles, want daar werd de vrede gesloten.

De oorlog was vreselijk geweest. Gesneuveld of voor hun leven
lang ongelukkig waren millioenen en millioenen mannen. Weet je
hoeveel een millioen is? Dat is duizend maal duizend. En probeer
maar eens tot duizend te tellen! Je kan dus wel begrijpen, dat
niemand op de hele wereld nog iets van die verschrikkelijke oor-
log Wilde weten. Zo iets mocht niet meer kunnen gebeuren. Nooit
en nooit meer oorlog! Daarover waren alle mensen het eens. Zo zie
je, dat uit heel lelijke en slechte Bingen ook iets goeds te voor-
schijn kan komen.

Maar dat waren nog maar allemaal woorden, men moest ook
werkelijk zorgen, dat er geen oorlog meer kon komen. Daarom werd
een bond van volken- opgericht, die Ban ook de Volkenbond ge-
noemd werd. Dit prachtige werk was voor een groot deel te danken
aan de edele president van Noord-Amerika, Wilson.

Als er weer moeilijkheden en ruzie tussen twee Staten zouden
komen — en die zouden er natuurlijk komen —Ban zouden de
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staten elkaar niet zo maar ineens in de haren vliegen, geen vechten
en schieten, nee, dan zouden die landen hun moeilijkheden voor de
Volkenbond brengen, en al pratend, zou men tot een oplossing zien
te komen. Hoogstens dus een oorlog met woorden, en die kost geen
mensenlevens.

Dat was dus een heel goed en prachtig plan, vind je niet? De ver-
gaderingen werden in Geneve in Zwitserland gehouden. En als de

Volkenbondspaleis te Geneve.

landen het daar niet eens konden worden, dan konden ze nog naar
ons land komen, naar het Vredespaleis in Den Haag. Rechters uit
verschillende landen konden dan hun oordeel uitspreken. Misschien
heb je het Vredespaleis wel eens met je eigen ogen gezien.

Het zag er werkelijk naar uit, dat de oorlog voor goed was
afgeschaft. Eerst werden de overwinnaars lid. Amerika jammer ge-
noeg niet. Dit machtige land vond, dat de Europese staten hun
moeilijkheden maar zelf moesten opknappen en dat het er zelf
niets mee te maken had.

Later mochten de verliezers ook lid worden. Heel veel goeds heeft
de Volkenbond gedaan. Sommige geschillen werden bijgelegd, steun
werd verleend aan oorlogsslachtoffers, en nog veel meer andere
goede dingen kwamen tot stand.



VREDE EN EEN HEEL MOOI PLAN, MAAR...	 329

Maar spoedig toch al weer verminderde de invloed. Want op een
punt kon de Volkenbond helemaal niets bereiken: ontwapening.
Het aller, allerbelangrijkste punt juist. Waren er geen wapens meer,
dan eerst kon er werkelijk nooit meer oorlog zijn. Maar in plaats
van te ont-wapenen, gingen de Staten in hun wantrouwen en angst
voor elkaar meer en meer be-wapenen. Tenslotte wilden bepaalde
landen niet meer naar Geneve komen, zodat de Volkenbond toch
eigenlijk maar een prachtig plan bleef en niets meer...

Zo was er dan vrede. Maar de toestand, die er beter op leek te
warden, werd veel slechter. Dat kwam vooral door de crisis, dat wil
zeggen, er trad een hele bedenkelijke toestand op handelsgebied op.
Hoe kwam het nu, dat overal op de wereld een crisis uitbrak? Door
de oorlog hadden veel landen zwaar geleden. Om hun schulden te
betalen moesten ze meer uitgeven dan ze konden. Daardoor vermin-
derde de waarde van 'het geld. Men ging bezuinigen, ook op...
mensen. Dat klinkt gek, maar toch was bet zo. Er werden steeds
meer uitvindingen gedaan; vernuftige machines werden uitgedacht
en daardoor had men minder arbeiders nodig. Dat was voordelig
voor de fabrikanten, omdat een machine sours wel 100 arbeiders
verving. Maar zo kwamen er veel mensen zonder werk en ook dat
kostte geld, want natuurlijk moest de regering die werklozen on-
dersteunen. Die werklozen waren natuurlijk ontevreden, en al was
er dus vrede, al gauw kwam er bij duizenden mensen over de gehele
wereld een grate „on-vrede".
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Een ontslagen Generaal en een
man, die als schilder begon

Het was helemaal niet prettig, wat de Duitsers in Versailles te
horen kregen: zij moesten afstand doen van al hun kolonien, Elzas-
Lotharingen en behalve van andere gebieden, ook nog van het Saar-
gebied. De bevolking van dit laatste gebied zou na een bepaald
aantal jaren mogen beslissen, of ze bij Frankrijk of bij Duitsland
Wilde behoren. In die tijd konden de Fransen de kolenmijnen ge-
bruiken. Dat was een vergoeding voor al die mijnen, die de Duitsers
in Frankrijk hadden kapot gemaakt. Verder moest Duitsland een
heel, heel zware oorlogsbelasting betalen. Zijn handel en industrie
verloren daardoor bijna alle betekenis.

Je kan je dus wel voorstellen, dat er op de duur in Duitsland
een hevig verzet kwam tegen zo'n vrede. De Duitsers gingen dan
ook spreken van het „dictaat" van Versailles.

De keizer was weggelopen en Duitsland een Republiek gewor-
den. De Republiek kwam voor geweldige moeilijkheden. De Duit-
sers verzetten zich hevig tegen het betalen van de oorlogsbelastingen.
Om het tot betalen te dwingen werd in 1923 het Ruhrgebied door
Belgische en Franse troepen bezet. De mark — de Duitse gulden
om het zo maar eens uit te drukken — werd bijna waardeloos. De
mensen moesten een... wasmand meebrengen om hun salaris in te
doen! Later is er gelukkig hierin verbetering gekomen, vooral door
toedoen van Stresemann, die samen met de Franse staatsman Briand
moist te makers, dat Duitsland in 1926 lid van de Volkenbond werd.

In die tijd was Paul von Hindenburg president van de Duitse
Republiek. Dat was een merkwaardig geval met die man. VO6r dat
de Eerste Wereldoorlog begon; had hij eens bij legeroefeningen de
keizer gevangen genomen. Stel je voor, dat je een keizer gevangen
neemt. Hindenburg werd ontslagen... Maar toen de oorlog begon-
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nen was, kon de keizer toch moeilijk deze bekwame generaal mis-
sen. En als een goed vaderlander hielp Von Hindenburg zijn vader-
land, toen het in gevaar verkeerde. En zo goed vocht hij, dat ieder-
een — vriend en vijand — met eerbied Haar deze mart opzag. Zo
gebeurde het, dat hij op 77-jarige leeftijd nog gekozen werd als
president. Vijf jaren later werd hij zelfs opnieuw gekozen.

Salaris halen in een wasmand. (Tijd van de inflatie in Duitsland.)

Intussen kwamen er evenwel steeds weer Duitsers, die vonden,
dat Duitsland niet maar steeds moest vragen, of bet dit of dat mocht
doen. De aanvoerder van deze mensen werd Adolf Hitler, een man,
van wie jullie allemaal natuurlijk gehoord hebt. Toen kenden hem
nog maar weinig mensen.

Hitler was eigenlijk geen Duitser, maar een Oostenrijker. Hij was
schilder van beroep en vocht mee in de hele oorlog. Na de oorlog
besloot hij in de politiek to gaan. Hij stichtte een partij, waarvan
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de leden nationaal-socialisten genoemd werden. Die mensen droegen
allemaal een bruin hemd. Naarmate de ontevredenheid groter werd,
werd ook zijn aanhang groter. Door heel veel Duitsers werd hij
beschouwd als „de" man, die Duitsland weer machtig en sterk kon

Bruinhemden met Hakenkruisvlag.

maken. In 1933 werd Hitler Rijkskanselier, en toen Von Hinden-
burg een jaar later stierf, werd hij ook president. Men noemde hem
de „Fiihrer", wat leider betekent. De mensen zeiden toen niet meer
„goeie morgen" of „goeie avond", maar zij moesten „Heil Hitler"
zeggen en daarbij hun rechterarm schuin in de hoogte steken. Er
kwam een nieuwe vlag met een groot hakenkruis erin. De jeugd
moest op school leren, wat Hitler dacht dat goed was. Of de ouders
dat ook allemaal goed vonden, werd niet gevraagd. Hitler Wilde
van Duitsland een sterke staat maken, die helemaal voor zichzelf
kon zorgen. Er mochten alleen maar ras-Duitsers wat to zeggen
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hebben. Vooral de Joden moesten het ontgelden. Die waren in de
ogee van de nationaal-socialisten de gevaarlijkste mensen, die er
bestonden. Vele joden vluchtten weg, een deel werd in ons land
opgenomen. Die niet konden wegkomen, werden gemarteld en
gedood. Vreselijk moesten de joden lijden, maar ook Duitsers, die
het niet met Hitler eens waren. De Gestapo — de geheime staats-
politie — spoorde hen op en liet hen naar concentratiekampen bren-
gen, waar zij op gruwelijke wijze gekweld en zelfs vermoord wer-
den. Uit angst hielden veel Duitsers zich maar stil, het brute geweld
regeerde ..... .

Hitler liet in 1934 aan de Volkenbond weten, dat Duitsland niet
langer lid van de Volkenbond wilde zijn. Daardoor viel het prach-
tige plan al voor een deel in duigen. Duitsland ging zich steeds meer
en meer bewapenen en de andere landen moesten ook wel wapens
gaan maken.

Eerst wilde de samenwerking met Italiè niet erg vlottert. De man,
die ItaliE regeerde — dat was Mussolini, over wie we straks nog te
spreken komen — was een beetje bang voor hem. Daarom wilde
Mussolini niet, dat 'Hitler Oostenrijk bij Duitsland zou inlijven,
want dan zou Italiè Duitsland als buurman krijgen. En zo'n hele
sterke buurman vond Mussolini niet zo prettig. Maar tenslotte kwam
er toch een nauwe samenwerking, die de „as Rome-Berlijn" genoemd
werd. Om die as moest alles in het vervolg draaien. Hitler voelde
zich sterk genoeg geworden en kwam met een verlanglijstje. Net zo'n
snort lijstje, als jullie hebben met je verjaardag. Je hoops natuurlijk,
dat al je wensen vervuld worden. Maar als je er heel grote en dure
dingen opzet, zeggen ze thuis: „je moet niet zo onbescheiden zijn,
een beetje minder kan ook best; je moet heus niet denken, dat je dat
allemaal krijgt!" — Hitler nu had ook zo'n verlanglijst. Hij liet 't
alleen niet zien tegen zijn verjaardag, maar op iedere dag. Stel je
voor, dat je zelf eens iedere dag jarig was! En als een land zei: „Nee,
Hitler, dat is te duur, dat kiijg je niet", dan deed hij net als een stout
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kind, en hij zei: „O, nee, ik wil en moet het toch hebben!" En dan
nam hij het eenvoudig.

Allereerst stond Oostenrijk op zijn verlanglijst. Dat had Hitler
al lang willen hebben, maar toen vond Mussolini het niet goed. In
1938 had Italie echter Been bezwaren meer. En toen de Oostenrijkers
kwamen vragen, of Mussolini hen wilde helpen tegen Hitler, toen
was Mussolini naar de... wintersport. Oostenrijk werd bij Duitsland
ingelijfd zonder oorlog. En Hitler was weer in zijn geboorteland.

Alle andere landen maakten zich erg ongerust, want wat zou er
meer op Hitler's lijstje staan? Zij gingen zich dus wapenen... die
arme Volkenbond!

In Tsjecho-Slowakije was het ook al niet rustig. Ook daar ont-
stond een beweging van Duitse nationaal-socialisten of bruinhem-
den, en het duurde niet lang of deze wilden ook aansluiting bij
Duitsland. Toen hierdoor een oorlog dreigde, is in het najaar van
1938 de Engelse minister Chamberlain twee maal per vliegtuig naar
Duitsland gereisd. In Munchen kwam hij samen met Hitler, Musso-
lini en de Franse minister-president. Zij vieren beslisten over vrede
en oorlog. Gelukkig kwam het door het „accoord van Munchen"
niet tot oorlog, maar Hitlers wens werd weer vervuld.

Als je veel krijgt, wil je steeds meer hebben. En er stond nog veel
meer op Hitlers lijst. Tsjecho-Slowakije werd tussen een paar staten
opgedeeld. Hitler kreeg daarbij alweer het meeste. Toen wilde Hitler
nog al meer... maar de andere landen vonden het welletjes en ..... .
over al dat vreselijke, wat daarna gebeurde, straks.

Eerst moeten we zien, wat er in de andere landen na 1918 ge-
beurde.



HOOFDSTUK 80 
Order de sikkel en hamer

De toestanden in Rusland waren altijd al heel slecht. leder jaar
was er een kleine hongersnood, en eenmaal in de tien jaren heerste
er een ..... . grote hongersnood.

Toen de oorlog tegen de Duitsers onder Von Hindenburg slecht
verliep, moest de Czaar (= keizer) afstand doen. Hij werd met zijn
hele familie gevangen genomen en tenslotte dood geschoten.

Overal vormden zich raden van arbeiders en soldaten, in Rusland
noemt men die Sovjets. In Januari 1918 werd de Sovjetrepubliek uit-
geroepen. Men spreekt ook wel van Sovjet-Unie. Al heel gauw sloten
de Russen vrede met Duitsland, waardoor zij veel gebieden kwijt
raakten.

De leiding van de Russische regering kwam in handen van de
bolsjewiki of communisten. Deze wilden een hele grote verande-
ring in de wereld. Alle mensen moesten evenveel verdienen en een-
voudig gekleed gaan. Zo droeg de hoofdpersoon der regering, Lenin,
niet een hoed, zoals jullie vader, maar een... pet. De keizerlijke vlag
werd afgeschaft en er kwam er een voor in de plaats met een grote
sikkel en hamer er op. Die vlag zou op de duur niet alleen in Rus-
land, maar over de hele wereld moeten waaien. De communisten
wilden dus een wereldrevolutie.

Maar voorlopig hadden de Russen het nog druk genoeg in eigen
land. Er kwam een vreselijke burgeroorlog en de hongersnoden
keerden regelmatig terug. Met behulp van een geheime staatspolitie,
die niet zoals in Duitsland Gestapo, maar Gepoe heette, werden de
opstandelingen neergeslagen. De communisten waren grote vijan-
den van de kerk. Zij spotter met God en godsdienst. Dat was in bun
ogen allemaal onzin. Veel kerken werden gesloten, sommige inge-
richt als. ..... bioscoop of restaurant. Ja, nog erger, er werden zelfs
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kaartspelen gemaakt met Christus, de discipelen en de profeten er op.
Zo iets had de wereld nog nooit gezien. Dat daarover de mensen
heel boos waren, kan je je wel voorstellen.

Toen Lenin in 1924 stierf, ontstond er een grote strijd tussen twee
mannen, die allebei de baas wilden zijn. Dat ging natuurlijk niet.
Stalin overwon, de ander werd het land uitgezet. Stalin wilde, dat
Rusland zich helemaal zelf kon bedruipen. Om dat te bereiken
maakte hij een zogenaamd vijfjaren-plan. In vijf jaar wilde hij Rus-
land tot nieuwe bloei brengen. Grote landbouwmachines liet hij uit

Lenin met pet op, achter hem een vlag met sikkel en hamer.

Amerika komen; later werden die in Rusland zelf gemaakt. Gewel-
dige fabrieken verrezen. En al kon het dan niet allemaal in die vijf
jaren, wat Stalin gewild had, toch werd Rusland weer een land van
betekenis. Het aanzien van het land steeg en daar maakte Stalin
gebruik van om de verbroken betrekkingen met andere landen te
herstellen.

In 1934 werd Rusland lid van de Volkenbond, in hetzelfde jaar
dus, waarin Duitsland bedankte. Tussen die twee landen werd de
verhouding heel slecht. Rusland sloot een verbond met Frankrijk,
dat een bondgenoot in de rug van Duitsland zocht. Rusland mengde
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zich in verschillende „conflicten", een mooier woord voor oorlogen,
zouden we kunnen zeggen. Het was daarbij steeds de bedoeling om
de communisten in andere landen te steunen. Daardoor hoopte het
in die landen ook wat te vertellen te krijgen, en de hele wereld
langzamerhand, zoals we al zeiden, communistisch te maken met
Moskou als middelpunt. Zo hielp Rusland b.v. de Spaanse commu-
nisten in de burgeroorlog in dat land, waarover we straks nog zul-
len spreken.

Om Rusland tegen te werken sloot Hitler een verdrag met Japan,
dat in het Verre Oosten ook bang was voor zijn Russische buurman.
Later sloot Itali8 zich bij die twee ook aan.

Maar — en het wordt ingewikkeld — ook Engeland en Amerika
wilden een bondgenootschap met Rusland, want alle drie waren weer
tegen een uitbreiding van Japan.

Toen hebben de Russen de Engelsen lelijk voor de gek gehouden.
Terwijl zij samen in Moskou aan het beraadslagen waren, kwam er
plotseling in 1939 een verdrag tot stand tussen Rusland en ..... .
Duitsland! Terwijl die twee landen de laatste jaren niets anders
gedaan hadden als elkaar uitmaken voor alles wat lelijk was, elkaar
uitscholden als kwajongens, maakten zij ineens bekend, dat zij elkaar
nooit zouden aanvallen. Hoe kon dat nu, en hoe Lang zouden die
twee vrienden van elkaar blijven, vroeg iedereen zich af.

Rusland ging inmiddels vender, bet breidde zijn macht in Oost-
Europa uit; gebieden, die het door de Eerste Wereldoorlog verlo-
ren had, nam het weer terug. Zo wend Rusland groter en machtiger,
wat zijn „Duitse vriend" onmogelijk heel prettig kon vinden. Het
„monsterverbond" zou clan ook Hier van heel lange duur zijn...!

De wereldgeschiedenis in een notedop 22
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Schijn en werkelijkheid

in Engeland

Misschien vind je het opschrift een beetje moeilijk. 1k zal je hel-
pen. Je doet net alsof je heel lief bent tegen je moeder, maar je bent
het eigenlijk niet. Dat is schijn en werkelijkheid. Met Engeland was
het nu ongeveer ook zo gesteld.

Engeland scheen er heel goed aan toe te zijn na die grote oor-
log, maar in w e r k el ij k h e i d was dat helemaal niet het geval.

Waarom scheen Engeland er zo goed aan toe? Wel, het had de
oorlog gewonnen; zijn gevaarlijkste tegenstander, Duitsland, was
lamgeslagen, het had Duitse kolonièn gekregen. Toch was het alle-
maal maar mooie schijn, want Engeland had geweldig veel schulden
moeten maken bij Amerika en zelf nog geld moeten lenen aan staten
in Midden-Europa. Het wilde een deel door de handel terug ver-
dienen. Dat lukte echter niet. Een grote crisis en werkeloosheid
kwam er. Maar er waren nog veel meet moeilijkheden. De Ieren,
die honderden jaren lang slecht behandeld waren door de Engelsen,
wilden Baas zijn in eigen huffs. In 1922 kwam de Ierse Vrijstaat tot
stand. Helemaal los van Engeland kwam deze staat niet. De toestand
bleef gespannen, zelfs pleegden in 1939 de Ieren in Engeland born-
aanslagen.

Dan had Engeland veel te stellen met zijn kolonien, vooral met
Brits-Indie. Ook daar was een grote partij, die zelfbestuur wilde,
het verzet uitte zich op bizondere wijze, omdat de 'eider zo'n merk-
waardig man was. Deze man — Gandhi geheten — wilde zijn doel
bereiken, niet door geweld, maar door ongehoorzaamheid en bet
niet kopen van. Engelse producten. Ook weigerde Gandhi sours
enkele weken te...... eten. Dat is nog eens vreemd, he?

Een gelukkig ding was, dat de wedstrijd wie de meeste grote oor-
logsschepen kon bouwen — jammer genoeg alleen voorlopig —
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Chamberlain arriveert in Londen na zijn bezoek aan Munchen.

gestaakt werd. Daardoor verloor Engeland evenwel het overwicht
op zee. Dat was dus eigenlijk wel een nederlaag. Waren er over de
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gehele wereld maar steeds zulke nederlagen geweest. Dan zou im-
mers de oorlog een nederlaag hebben geleden en zou er altijd vrede
zijn!

Een belangrijke gebeurtenis was verder, dat sommige délen van
het Britse wereldrijk, zoals Canada en Australie, gelijke rechten als
het nioederland kregen. Zij werden helemaal zelfstandig.

Enkele jaren later schudde het machtige Engelse rijk op zijn
grondvesten: de vloot kwam in opstand en het pond — de Engelse
munteenheid — moest aanmerkelijk in waarde dalen. Dat laatste
was een gevolg van de „crisis". En als was het nog niet erg genoeg,
een grote samenkomst van veel landen om de handel weer op gang
te helpen, mislukte; en nogal weer erger: een poging om nu werke-
lijk toch nog tot ontwapening te komen — wat de Volkenbond
altijd al gewild had — mislukte totaal. En Engeland's tegenstanders
begonnen zich al meer en meer te bewapenen ......

Toen scheen Engeland zelfs niet meer machtig; zijn toestand werd
steeds moeilijker. Duitsland werd sterker door Hitler, Italiè begon
meer en meer te eisen, Japan in het Verre Oosten deed al niet anders.
De Engelsen zagen de landkaarten van jaar tot jaar veranderen. Van
het verdrag van Versailles bleef niet veel meer over.

Een oorlog dreigde toen Hitler met zijn verlanglijst — je weet het
nog wel — alweer verder ging. De Engelse minister-president reisde
toen met een vliegtuig — zo'n haast was er bij! — tot tweemaal toe
Haar Duitsland. Het gevaar werd nog afgewend. Toch zag Engeland
in, dat het ook wel meer wapens moest krijgen. Maar Hitler ging
verder en... maar eerst moeten we nog zien, wat er elders in de
wereld gebeurde.
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Een land dat overwon en
zich loch niet veilig voelde

Frankrijk kreeg van Duitsland Elsasz-Lotharingen terug. Dat heb-
ben we al gehoord. Verder kolen uit het Saargebied, sommige Duitse
kolonièn en nog andere stukken.

Toch was Frankrijk, al had het dan ook de oorlog gewonnen, bang
en het bleef bang. Met verschillende staten sloot bet daarom vriend-
schapsverdragen.

Evenals dit het geval was met zijn vriend Engeland, was de toe-
stand in Frankrijk heel slecht. Heel het Noorden van Frankrijk was
verwoest en platgebrand. Dwars door de akkers waren loopgraven
aangelegd, zodat het land minder kon opleveren. Oak waren er
prachtige kerken en gebouwen verwoest. Frankrijk had ook veel
geld moeten lenen voor zijn legers. Het zat diep in de schulden, en
als je wat geleend hebt, moet je het terugbetalen. Dat moeten wij
ook. Maar Frankrijk was door de oorlog heel arm geworden en dus
wilde het van zijn overwonnen vijand Duitsland geld hebben. Die
wilde of kon niet betalen. Frankrijk lief het daar niet bij. Ging het
niet goedschiks, dan maar met geweld. En Frankrijk bezette met
Belgiè het Ruhrgebied.

Het hielp allemaal niet veel, dat geweld. Meestal breng je het
niet veel verder met geweld. Dat denken de mensen sours wel, maar
het is bijna nooit zo. Daarom gingen de Fransen tenslotte maar weer
met vriendelijkheid proberen. Vooral de Franse eerste minister
Briand heeft toen prachtig werk gedaan. Hij werkte samen met
Stresemann. Het resultaat was — we hebben het al gezien — dat
Duitsland lid van de Volkenbond werd. Een heel belangrijke gebeur-
tenis. In de hele wereld werd daarover gesproken. Want nu was de
verhouding tussen Frankrijk en Duitsland goed. Die verhouding is
steeds van de allergrootste betekenis voor Europa en de wereld ge-
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weest. Was die slecht, dan dreigde oorlog. Door Briand en Strese-
mann werd die beter dan ooit! De kans op een oorlog was veel klei-
ner dan ooit! Het was dus wel begrijpelijk, dat alle mensen op
betere tijden gingen hopen.

„Sitdown-staking" in een Franse fabriek.

Voor Frankrijk bleven evenwel veel andere moeilijkheden. Het
Franse geld moest ook een stuk in waarde dalen. Verschillende op-
standen in de koloniEn moesten onderdrukt worden. Mussolini
Wilde een stukje van Zuid-Frankrijk hebben en een deel van Afrika,
waar zijn „laars" bijna tegenaan kon schoppen.

Intussen was in Duitsland Hitler aan de macht gekomen. Deze
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ging zich bewapenen, steeds meer, en trok zich nergens iets van aan.
Toen werd Frankrijk helemaal bang. Het sloot een bondgenootschap
met Rusland en was al begonnen met het bouwen van geweldige
versterkingen aan de Duitse grens. Boven de grond, maar vooral
onder de grond. Het was — zei men — een onneembare vesting,
versterkt met de nieuwste vindingen. Deze vestingen tezamen noemt
men naar de man, van wie de gedachte is uitgegaan, de Maginotlinie.

Maar het allerergste was, dat de Fransen het onder elkaar maar
niet eens konden worden, hoe en door wie er geregeerd moest
worden. Veel regeringen wisselden elkaar af. De Franse arbeiders
wilden niet meer luisteren naar hun regering en staakten. Zij bleven
zelfs in de fabrieken slapen! En al had Frankrijk nog zo'n sterke
verdediging, door al die innerlijke tweedracht verzwakte het erg en
verloor veel van zijn aanzien en betekenis in het buitenland. Geluk-
kig voor de Fransen, dat de Engelsen achter hen stonden, maar ook
dezen waren niet meer zo sterk. Hoe zwak Frankrijk was geworden,
zou niet zo erg Lang na het accoord van Munchen, waar het ook ver-
tegenwoordigd was, heel duidelijk blijken. Het had dus wel alle
reden om als overwinnaar zich toch niet veilig to gevoelen.
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Een „Namaakkeizerrijk"

Vreselijk waren de toestanden in Italie vlak na de oorlog. De
arbeiders wilden niet langer werken, fabrieken werden belegerd, de
boeren kwamen in opstand. De grootste janboel heerste in het gehele
land.

„Daar moet een erode aan komen, want deze toestand past niet bij
Italic, het land waar eens de Romeinse keizers hadden geheerst". Zo
sprak Benito Mussolini, en velen luisterden naar hem. Hij richtte
een nieuwe partij op, waarvan de leden fascisten genoemd werden.
In dit moeilijke woord zit een oud Latijns woord verborgen, dat
„roedenbundels" betekent. Die bundels werden in het nude Rome
voor de regeerders uit gedragen bij optochten, je kan dus wel al
merken, dat Mussolini steeds dacht aan die grote tijden in zijn eigen
vaderlandse geschiedenis.

In 1922 stelde hij aan de regering de cis: Jullie moeten regeren
of anders naar huffs gaan! Met duizenden aanhangers — de z.g. zwart-
hemden, omdat ze een zwart hemd droegen — trok hij op naar
Rome. En Mussolini kreeg alles te zeggen; hij werd dictator. De
Italianen zelf noemden hem „Duce", wat hetzelfde betekende als
„Fiihrer" of leider. Wel bleef de koning aan de regering, maar hij
had niets te vertellen. Men zei wel eens, dat de Italiaanse koning
alleen zijn neus mocht steken in... zijn eigen zakdoek!

Onder Mussolini werd veel tot stand gebracht: electrische centra-
les gebouwd, nieuwe industrieEn opgericht, schitterende wegen aan-
gelegd, grote moerassen droog gemaakt en naar dorre streken water
gebracht.

Ook het onderwijs verbeterde Mussolini. Dat was hard nodig,
want er waren nog heel veel Itaiianen, die niet lezen konden of
schrijven. Maar ook leerde hij de jeugd vroeg omgaan met wapens.
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De ouders vonden dat niet altijd even prettig, maar wat kon hem dat
schelen? Hij was immers de baas!

Weet je wat hij ook nog liet doen? Graven. Dat klinkt gek, maar
toch is het zo. Grote bouwwerken, ja zelfs hele steden, die in de loop
der eeuwen bedolven waren, liet hij weer opgraven en blootleggen.
Dat deed hij om de Italianen goed te laten zien, hoe mooi en mach-
tig Italie indertijd geweest was; en door hem zou het weer even
mooi en machtig worden.

Van dat oude Romeinse wereldrijk droomde Mussolini altijd
maar, en hij wilde, dat zijn droom nu eens geen bedrog zou zijn.
Daardoor kwamen er herhaaldelijk moeilijkheden, vooral met
Frankrijk. Beide landen wilden het meest te vertellen hebben over
de Middellandse Zee, Mussolini wilde een stukje van Zuid-Frankrijk,
dat vroeger van Italie was geweest; ook nog in Afrika zaten ze
elkaar dwars.

Om sterker te staan sloot Italie verschillende vriendschapsverdra-
gen. Over de as Rome-Berlijn spraken we al.

In 1935 ,ging Mussolini niet verder dromen, maar doen. De ver-
houding met Frankrijk was intussen beter geworden, en Italie
meende, dat het wel zijn gang kon gaan tegen Abessynie, een groat
land in Afrika. De Italianen waren nog altijd erg boos op de Abes-
sijnen, omdat zij indertijd een geweldige nederlaag tegen hen had-
den moeten slikken. Zonder oorlogsverklaring begon Mussolini de
oorlog, die al lang voorbereid was. Abessynie vroeg om hulp aan de
Volkenbond, maar die kon er helaas maar weinig aan doen. De Vol-
kenbond vergaderde en vergaderde en toen het al te laat was, besloot
hij de Italianen te gaan tegenwerken. Zo geestdriftig waren de Ita-
lianen, dat de vrouwen zelfs haar... trouwringen gaven! Voor dat
goud konden dan weer nieuwe wapens worden gekocht.

Tenslotte werd de hoofdstad ingenomen en de keizer van Abes-
synie, de Negus, moest naar Engeland vluchten. Daar moest de eens
zo rijke negus zelfs zijn tafelzilver verkopen.
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Maar Mussolini had zijn zin: de koning van Italie werd keizer van
Ethiopiè (-_, Abessyniè). Maar in veel delen van dit onherbergzame
land werd nog doorgevochten, zodat we hoogstens van een „namaak-

Mussolini in de wintersport.

keizerrijk" kunnen spreken. Al had de Volkenbond maar heel weinig
tegen Italie kunnen uitrichten, het was toch heel boos en liep uit
de Volkenbond weg.

Het verlanglijstje van Hitler vond Mussolini een prachtig idee.
Aileen vond hij, dat Hitler wel wat al to veel zijn zin kreeg. Daar-
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door werd Mussolini een beetje jaloers — dat zijn kinderen, maar
ook grote mensen vaak — en hij was van mening, dat hij zelf ook wel
weer eens wat er bij mocht krijgen.

Aan de andere kant van de Adriatische Zee lag het koninkrijk
Albanie. Ook hier begon in 1939 — nog al liefst op de Goede Vrij-
dag — Italie met bomaanvallen, en in enkele dagen was het kleine
AlbaniE verslagen. De koning en de koningin moesten vluchten. De
Italiaanse koning-keizer werd ook nog koning van Albanié. Alle
landen waren verontwaardigd over de daad van Mussolini. Behalve
Hitler natuurlijk, want die had zelf precies Bender gedaan.

Die twee konden het samen steeds beter vinden, maar toch......
Maar eerst moeten we nog naar een ander Zuideuropees land.
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Stierengevechten

en Burgeroorlog

Jij houdt misschien van postzegels, maar je vriendje heeft op zijn
kamer Witte muizen. Zo hebben veel mensen een — wat we noemen
— liefhebberij. Volken hebben nu sours ook een bepaalde liefheb-
berij. De Belgen houden erg veel van wielerwedstrij den, de Span-
jaarden vinden het allermooist een stierengevecht, dat is een gevecht
tussen een man en een stier. De armste Spanjaarden sparen een heel
jaar our een kaartje voor zo'n „voorstelling" te kunnen kopen. Dar
is wel een heel bizondere liefhebberij, vied je niet?

Maar het bleef niet bij stierengevechten, het kwam tot mensen-
gevechten. Luister maar. In Spanje was de toestand na de Eerste
Wereldoorlog ook al heel slecht. Er waren verschillende politieke
leiders, die stuk voor stuk de Baas wilden zijn. je kan wel begrijpen,
dat het grote Spanje door die onderlinge strijd machteloos werd.
Al heel duidelijk bleek dat, toen de Fransen Spanje moesten helper
tegen opstandelingen in hun kolonie Marokko.

Een Spaans generaal oordeelde tenslotte, dat aan deze toestand
een einde moest komeii. Hij zette de stumperige regering eenvoudig
of — net zoals Mussolini eigenlijk — en hij werd dictator. De koning
mocht blijven, maar deze had al even veel (of weinig!) te zeggen
als de Italiaanse koning.

Die generaal-dictator moest in 1930 aftreden, omdat de Spanjaar-
den niets meer van hem wilden weten. De koning hield het nog een
jaar uit, maar het yolk voelde steeds minder voor het koningschap.
De koning werd weggejaagd en Spanje werd een republiek.

Dit was een geschikt ogenblik voor een revolutie; kerken en kloos-
ters werden geplunderd. Een deel van Spanje Wilde zich afscheiden
van de rest. Het leek er erg op, dat een burgeroorlog zou uitbreken,
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maar dat duurde nog enkele jaren. Men onderscheidde twee partijen:
rechts en links.

In 1936 brak een opstand uit in het leger onder leiding van gene-
raal Franco. Deze werd gesteund door de adel; de kerk en de aan-
hangers van het koningschap. Dat was de partij rechts, de partij
links waren de aanhangers van de republiek .

Toen begonnen de Spanjaarden inderdaad niet tegen stieren, maar
tegen Spanjaarden to vechten. Dit is een der vreselijkste dingen, dat
mensen van een yolk tegen elkaar gaan vechten.

Franco bezoekt een stierengevecht.

Hitler en Mussolini hielpen Franco, omdat hij net zo over de din-
gen dacht als zij zelf. Zij stuurden mannen, vliegtuigen en veel
wapens. Maar in Rusland dachten ze net zo als de tegenstanders van
Franco. En daarom steunde Rusland de partij links. Zo veel vreem-
delingen gingen er in Spanje vechten, dat wel eens als een grape
verteld werd, dat er ook een...... Spanjaard gesneuveld was. Maar
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dat is natuurlijk helemaal niet waar, want er sneuvelden heel veel
Spanjaarden.

Op aansporen van Frankrijk besloten veel andere landen zich niet
in de burgeroorlog te mengen. Men was bang, dat de oorlog zich van
Spanje verder zou uitbreiden over Europa. Jammer genoeg hield
niet ieder land zich aan de gegeven belofte en daar kwamen ook weer
moeilijkheden door. Toch werd de oorlog gelukkig tot Spanje
beperkt.

De burgeroorlog werd met hardnekkigheid gevoerd. Generaal
Franco veroverde het grootste deel van het land. In 1938 stelde hij al
vast, dat hij overwinnaar was, maar de strijd duurde nog wel een
jaar voort. Eindelijk — in 1939 — viel ook de hoofdstad Madrid in
zijn handen. Toen was de burgeroorlog afgelopen. De vernielingen
waren natuurlijk geweldig groot. Die oorlog liet eerst duidelijk
zien, hoe vreselijk bomaanvallen op steden konden zijn.

Franco had de hulp gehad van Hitler en Mussolini. Die twee wil-
den niets meer met de Volkenbond te maken hebben. Zo kwam het
helemaal niet onverwacht, dat ook Spanje als lid bedankte.

Temidden van de andere landen bleef Spanje van weinig bete-
kenis, omdat Franco bet veel te druk had met het herstel van de
gevolgen van de burgeroorlog.



HOOFDSTUK 8	
Rondom een oceaan, die zijn
naam geen eer aandeed

Nog veel meer zou er te vertellen zijn over de landen, waarvan je
nu gehoord hebt. Ook nog over landen, die ik helemaal niet ge-
noemd heb. Maar toch is het al heel wat en bovendien zal je het ook
wel een beetje moeilijk vinden. Het is alles erg ingewikkeld, net als
die Gordiaanse knoop. Weet je nog, wat Alexander daarmee deed?
Die Sneed 'm dwars door met zijn zwaard. Maar dat kunnen we met
deze ingewikkelde geschiedenis niet doen!

Nu gaan we een grote reis maken, per vliegtuig natuurlijk. Met de
boot zou het te lang duren. Want wij moeten eens gauw gaan
kijken wat er gebeurde in de landen rondom de Stille Oceaan. Dat
zijn de landen, waar Columbus naar het Westen zeilend, en Marco
Polo naar het Oosten reizend, het eerst kwamen. Herinneren jullie je
die mannen nog?

De Amerikanen hadden in de oorlog van 1914 tot 1918 met Enge-
land en Frankrijk meegevochten. Toen de oorlog — vooral dank zij
Amerika — gewonnen was, Wilde het zich niet verder met de Euro-
pese taken bemoeien. De Amerikaanse president Wilson kwam met
het prachtige plan van een Volkenbond. Toen die werd opgericht,
besloot Amerika er evenwel geen lid van te worden.

Waarom? Wel, Amerika moest veel meer letten wat er ten Wes-
ten van het eigen land gebeurde dan ten Oosten, d.w.z. dat zijn aan-
dacht vooral gericht moest zijn op de landen in en rondom de Stille
Oceaan. Voor Amerika was het 't voordeligst als in die gebieden
alles bleef zoals het was. Een grote conferentie werd belegd, waar-
aan negen mogendheden deelnamen. Die conferentie heet daarom
de Negen-Mogendheden-Conferentie. Tot de voornaamste resul-
taten behoorden deze twee: China kreeg een paar stukken land terug,



352	 DE WERELDGESCHIEDENIS IN EEN NOTEDOP

die het verloren had, en Japan mocht drie oorlogsschepen hebben
tegen Amerika en Engeland elk vijf.

Intussen werd Amerika „drooggelegd". Wat zou dat nu wel bete-
kenen? De regering vond, dat sterke drank, zoals jenever, heel slecht
en schadelijk voor het menselijk lichaam was. Daarom verbood zij
de verkoop van sterke drank. Geen natte kelen meer door de sterke
drank, maar droge. Daarom werd deze maatregel „drooglegging"
genoemd. Heel verstandig bleek deze bepaling evenwel niet te zijn,
want de mensen wilden nu natuurlijk expres sterke drank drinken,
omdat bet niet mocht. Zo gaat het met jullie vast ook. Wanneer je
iets niet mag van je vader of moeder, dan wil je dat joist. In het
geheim werd er toch sterke drank geschonken en vaak heel slechte.
Zo werd er wel Spiritus geschonken, je weet wel, wat zij sours in een
theelichtje doen our de thee op warm te houden.

Met de handel ging het best, totdat het in 1929 plotseling uit was.
Toen het allemaal goed ging, hadden de fabrikanten maar gemaakt
en gemaakt. Europa had graan moeten kopen van Amerika, doordat
veel Europese landen met verwoeste bouwlanden zaten. Toen echter
in Europa weer alles op orde kwam, had het al dat Amerikaanse
graan niet nodig... en teen had Amerika veel en veel te veel graan.
Daardoor had de landbouw minder machines nodig, de fabrieken
kregen dos minder te doen. Arbeiders moesten ontslagen worden en
zo ontstond de crisis, waarover we al met elkaar gesproken hebben.
President Roosevelt trachtte hieraan een erode te maken door aller-
lei bepalingen; hij hief ook het drankverbod op. Ook ging hij zich
bemoeien met de Europese en Aziatische aangelegenheden.

Wat er in Europa allemaal gebeurde, hebben we al gehoord. Nu
willen we eens luisteren naar wat er in Aziè voorviel.

Tussen Noord- en Zuid-China werden na 1918 de tegenstellingen
steeds duidelijker. Heel sterk in bet Zuiden werd generaal Tsjang-
Kai-Sjek. Dat is een moeilijke naam, he? Maar 't is dan ook Chinees.
Eerst Wilde hij nog al wat van de Russische communisten weten,
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maar later, toen hij zelf rijk was geworden, niet meer. Na veel moeite
moist hij in 1931 een Nationale Vergadering bijeen te roepen, die de
eenheid van het land onder hem uitriep.

Maar Japan zag dat niet graag. Want als de Chinezen het onder-
ling eens waren, kon het zelf minder invloed uitoefenen. Wat was
er in Japan gebeurd na de Wereldoorlog? Het had als medeover-
winnaar ook in de buit gedeeld en verschillende eilanden gekregen.
Inmiddels groeide de bevolking van Japan geweldig. In 1940 had
het meer dan tweemaal zoveel inwoners als in 1870. Al die mensen
moesten Leven, eten en werken. Daar was in Japan zelf Been plaats
voor. Daarom trokken er tallozen naar Amerika en ons Indie. Maar
Japan wilde ook staatkundige invloed. Daarom staken Japanse troe-
pen over naar China om „orde te scheppen" zoals zij het noemden.
Al weer een mooi woord met een lelijke betekenis. De Volkenbond
riep Japan ter verantwoording, en Japan_ bedankte als lid van de
Volkenbond. Dat was 1933. China verloor Mantsoerije aan Japan.
Je moet op de kaart dat maar eens opzoeken.

Met Hitler werd de verstandhouding heel goed. Beiden wilden
immers hetzelfde en waren tegen Rusland. En Mussolini wilde weer
hetzelfde als Hitler, dus kwam er een verbond Berlijn—Rome-
Tokio (de hoofdstad van Japan) tot stand. Het gevolg hiervan was
weer, dat de verhouding tussen Japan en China, Engeland, Amerika
eri natuurlijk Rusland er niet beter op werd. Zo ontstonden er twee
machtige groepen van staten, die het helemaal niet met elkaar eens
waren.

In 1937 begon Japan ineens een inval in China; het veroverde
grote gebieden, maar het kon Tsjang-Kai-Sjek, die nu weer meer op
Russische hulp was aangewezen, tot heden niet verslaan.

Zo zie je, dat het in de gebieden rondom de Stille Oceaan helemaal
niet stil was, en we veel beter zouden kunnen spreken van de Onrus-
tige Oceaan!

De wereldgeschiedenis in een notedop 23
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Wondermooie uitvindingen,

die helaas ook misbruikt werden

We zijn thans heel, heel dicht gekomen bij „nu", bij de allerjong-
ste geschiedenis dus. Voor we daarover gaan praten, gaan we eerst
spreken met elkaar over de nieuwste uitvindingen.

We hebben al gehoord van prachtige uitvindingen als die van de
telefoon en de telegraaf. Daardoor konden de mensen in de kranten
steeds vlugger lezen, wat er niet alleen dichtbij, maar overal op
de wereld gebeurde. Doordat men van de telefoon en telegraaf steeds
meer gebruik ging maken, werden de kosten ervan steeds minder.
De tijd, dat een telefoon een luxe artikel was, is al lang voorbij.
Voor kantoren is hij onmisbaar en ook veel mensen hebben een tele-
foontoestel thuis. Voor betrekkelijk weinig geld kon men zelfs voor
de nu afgelopen oorlog van Holland uit een telefoongesprek
voeren met Nederlands-Indiè. Voor zakenmensen was dat een groot
voordeel en voor mensen, die daar familie hebben, was het al heel
prettig hun stemmen to horen; het was dan net of ze niet zo heel
ver weg waren.

Een andere prachtige uitvinding was de telex, d.w.z. de electrische
„verreschrijf machine". Hoe die machine precies werkt, zal je later
wel eens horen. De telex wordt door de kranten nu al weer heel wat
jaren gebruikt. Door middel van telefoon, telegraaf of radio komt
het bericht in Den Haag binnen, dat er een zware aardbeving
in Zuid-Amerika heeft plaats gehad. Dit bericht wordt op de telex
gebracht en binnen een paar minuten is het bij vele kranten bekend.
Dat was ook een schitterende vinding.

Van nog veel groter belang was de uitvinding van de radio. Ilc
weet nog best, dat ik voor het eerst naar een radio luisterde. Dat was
in 1925. Toen was het jets heel bizonders als iemand een radio had.
Vijftien jaren later was het iets bizonders, als je er Been had. Bijna
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niemand Wilde — toen hij er eenmaal een had — 'm weer missen.
Dat bleek wel,toen in 1943 de Nederlanders hun radio's moesten in-
leveren op bevel van de Duitsers.

Niet alleen plezier, maar ook veel nut is de radio gaan Bever_.
De mensen konden mooie lezingen horen. En hoeveel mensen heb-
ben hun leven niet aan de radio te danken! Scheepsrampen zijn er

Het modern verkeer: Dieseltrein en vliegmachine.

door voorkomen, en zieken op schepen, die Been dokter aan boord
hadden, konden geopereerd worden doordat een dokter door middel
van de radio aanwijzingen gaf.

Naast de radio heeft de film de wereld veroverd. Door de radio
kan je horen wat er gebeurd is, op de film kan je het zien en Binds
lange tijd ook al horen.

Door telefoon, telegraaf en radio konden de mensen alles vlugger
te weten komen. Maar de mensen wilden ook zelf sneller en sneller.
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Alles werd steeds meer op snelheid berekend. Tempo — tempo!!
leder kreeg haast en wilde zo snel mogelijk opschieten. Tijd is geld,
het oude spreekwoord werd meer dan ooit waar. De trams met een
sukkelend paard ervoor, waren al sedert lang vervangen door de
electrische tram; harder dan tram ging al weer gauw de autobus.
Een auto, die maar 50 K.M. in het uur reed, had een slakkegang;
150 K.M. in het uur, dat was eerst wat.

De stoomtrein — om van de trekschuit van 100 jaar geleden niet
te spreken — reed lang niet hard genoeg; de snelheid moest opge-
voerd worden.

Electrische en Dieseltreinen gingen door de landen vliegen. Ook
de schepen gingen sneller varen.

Maar nog sneller wilde men.
De vliegmachine kwam. Vroeger zei men: „Vliegen, dat kan nooit.

Wat verbeelden de mensen zich wel?"
Maar men vloog en de ontwikkeling van de luchtvaart is heel vlug

gegaan. Nederland werd beroemd om zijn K.L.M., die overal met
eerbied genoemd werd.

Over fietsen behoef ik niet eens te spreken. 1k heb wel eens iemand
horen zeggen, dat de kinderen tegenwoordig eerder fietsen dan
lopen kunnen. Dat is natuurlijk overdreven, maar wel is waar, dat
jullie het allemaal veel vroeger leren dan de mensen, die een jaar of
dertig of veertig geleden jong waren. Natuurlijk kreeg de fiets ook
een motor en werd tot een motorfiets!

Wat een schitterende uitvindingen allemaal!
Wat een vooruitgang! Uit alles bleek wel, hoe veel knapper de

mensen geworden waren.
Maar — en nu komt weer de vraag, die vroeger al eens in dit

boek gesteld is, terug: werden de mensen nu ook gelukkiger ? Had
de mens, die zo vooruit was gegaan, die zo veel meer kon en wist
dan zijn voorouders, daar nu ook bevrediging in gevonden? Was
hij voldaan?
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leder woelt bier om verandring
En betreurt ze dag aan dag,
Hunkert naar hetgeen hij zien zal,
Wenst terug 'tgeen hij eens zag.

Misschien ken je deze regels wel uit dat mooie gezang. Vooral op
dat „betreurt ze dag aan dag" moet je eens goed letten. Want in de
nu juist afgelopen oorlog hebben alle mensen die veranderingen be-
treurd.

Dat kwam, doordat er ook een heel slecht gebruik, misbruik ge-
maakt werd van die wondermooie uitvindingen.

De radio werd door de staatslieden misbruikt om gehele volkeren
tegen elkaar op te hitsen. Met een mooi woord werd dat propaganda
genoemd. De radio werd verder misbruikt om onjuiste of onware
berichten te verspreiden.

De gehele techniek werd ook in dienst gesteld van de vernieti-
ging. Bommen werden gemaakt, door het ene land al gevaarlijker en
gemener dan door het andere. Speciale vliegtuigen om bommen te
werpen, z.g. bommenwerpers, werden gebouwd. Duikboten, die
reeds in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werden, werden nog ge-
vaarlijker gemaakt voor passagierschepen, vliegtuigmoederschepen
en hoe al dat verdere oorlogstuig moge heten. Wie de meeste ge-
mene dingen had, zou straks bet sterkste staan, want hij kon de
meeste mensen dood of voor hun leven fang ongelukkig maken.

Begrijp je nu, waarom ik dit hoofdstuk noemde: Wondermooie
uitvindingen, die helaas ook misbruikt werden? In het nu volgende
hoofdstuk zal dat alles nog duidelijker blijken... Luister maar.
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De vreselijkste oorlog

van alle tijden

Jullie herinnert je misschien nog wel, hoe Pompeji onder de as
en de lava van de Vesuvius bedolven werd. Dat zo iets kon gebeuren
wisten de inwoners van de plaats, doordat ze nu eenmaal op een
vulkaan woonden.

Zo leefde nu eigenlijk ook heel Europa sinds 1938 op een vulkaan.
Van binnen rommelde het al geducht. Door het „accoord van Mils).-
chen" was het een ogenblik stil geworden. Het leek wel of de mensen
allemaal bang waren voor wat er anders zou gebeuren...

Maar al dat verschrikkelijke kwam tech. In de loop van 1939 werd
het steeds duidelijker dat Hitler nog al meer op zijn verlanglijstje
had staan: Polen moest onder meer Danzig afstaan.

Met Polen is het merkwaardig gesteld. Het ligt tussen Duitsland
en Rusland. Dan bestaat het en dan weer niet. Dat komt zo. Als de
buurstaten sterk zijn, wordt het door die beiden opgeslokt, doordat
het van binnen zwak is. Toen Polen dan ook na de vrede van Versail-
les weer ontstaan was, sloten de Polen zich bij Frankrijk aan,, omdat
zij altijd bang waren. Polen werd natuurlijk nog banger, toen Hitler
steeds machtiger werd. Om die angst te verminderen, moist de Poolse
regering ook nog een verbond met Engeland te sluiten. Als Duits-
land iets tegen Polen zou ondernemen, zouden Engeland en Frank-
rijk steunen.

En Hitler die een monsterverbond met de andere buurman van
Polen — Rusland — gesloten had, begon de strijd tegen Polen om
herziening van de grenzen. Hij had gehoopt — wat hem nog altijd
gelukt was — zonder oorlog ook zijn zin in Polen te krijgen. Maar
toen in Augustus 1939 de Duitse troepen het land binnentrokken,
verzetten de Polen zich tegen het geweld. Nadat verschillende po-
gingen om de vrede in Europa te bewaren op niets waren uitge-
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lopen, verklaarden begin September Engeland en Frankrijk aan
Duitsland de oorlog.

Vrijwel alle landen gingen hun legers mobiliseren, want zij alle
begrepen dat als deze wens van Hitler vervuld zou worden, hun
een zelfde lot kon wachten...!

e...,
Gevolgen van een bombardement.

Tegen de Duitse indringers verdedigden de Polen zich dapper.
De strijd was evenwel te ongelijk, daar de Polen het alleen moesten
opknappen. Hoe hadden Engeland en Frankrijk hulp moeten starers?
En bovendien, hun legermachten bleken nog lang niet klaar te zijn
en dat moist Hitler maar al te goed! Een van de ergste dingen uit deze
strijd was het verschrikkelijke bombardement van Warschau. Nog
moeilijker werd het voor de Polen, toen plotseling ook Rusland de
oorlog begon. Al spoedig moest Polen zich overgeven; Duitsland
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en Rusland verdeelden het land en Polen was weer eens van de
landkaart verdwenen.

In het oosten was de oorlog voor Hitler dus afgelopen, zo zag het
er tenminste uit. Hij kon een groot deel van zijn troepen overbrengen
naar het westen, waar Frankrijk en Engeland een sterke legermacht
bijeengebracht hadden. In de winter van 1939 en het vroege voorjaar
van '40 gebeurde er te land betrekkelijk weinig. Wel op zee, waar
vooral de strijd gevoerd werd met duikboten.

In April 1940 werd op bliksemsnelle wijze door Duitsland Dene-
marken overrompeld en een aanval op Noorwegen gedaan. Hitler
was in zijn recht dat te doen — dat beweerde hij tenminste! —
omdat anders Engeland deze landen onder zijn macht had genomen.
Ook de Noren verdedigden zich dapper, maar wat konden zij begin-
nen tegen de zo goed geoefende Duitse legers. Daarbij kon Engeland
ook bier niet veel helpen. De koning vluchtte en Noorwegen moest
zich overgeven.

Tegen welk land zou de volgende stoot gericht zijn? Niet lang
behoefde de wereld op het antwoord te wachten. In de vroege mor-
gen van de lode Mei ontvingen de regeringen van Nederland, Bel-
gie en Luxemburg een schrijven — men noemt dat een nota —
waarin stond dat Duitsland zeker wist dat de Franse en Engelse
legers door deze landen heen een aanval op het zo belangrijke Ruhr-
gebied zouden doen. Dat was in strijd met hun neutrale houding.
Daarom moesten deze landen onmiddellijk doortocht aan het Duitse
Leger verlenen. Gebeurde dat niet, dan... Natuurlijk gebeurde dat
niet, want het was een puur verzinsel van Hitler. En zo zeker wist
Hitler ook dat deze kleine landen zich zouden verzetten dat hij de
strijd al vast was begonnen, voordat de regeringen antwoord op zijn
nota hadden kunnen geven!

Enkele dagen vochten de Nederlanders heel moedig. Tegen de
overmacht en het verraad konden ook zij evenwel niet op. Na het
misdadige bombardement op de burgerbevolking van Rotterdam
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moest Nederland wapenstilstand vragen. Koningin Wilhelmina en
de regering waren toen al naar Engeland vertrokken. In samenwer-
king met Belgen, Fransen en Engelsen werd nog in Zeeland gevoch-
ten. Maar ook Belgiè, waar eveneens veel verraders waren, moest de
strijd opgeven. Luxemburg was in een dag bezet!

Zo trokken de Duitsers om de Franse verdedigingsgordel — de

Terugtccht van de Engelsen bij Duinkerken („brug" van auto's in zee).

Maginotlinie heen. Steeds verder moesten de Franse legers terug-
wij ken. De Engelse troepen vluchtten voor het grootste deel via
Duinkerken naar Engeland terug. Frankrijk alleen hield het nog
enkele weken vol.; toen het al heel zwak was gewordpn, begon Mus-
solini ook nog in het Zuiden, terwijl hij tevens de strijd tegen Enge-
land in Afrika opnam. Na een zestal weken moest Frankrijk capitu-
leren. Engeland zette de strijd alleen voort.

Intussen was er een conflict ontstaan tussen Italie en Griekenland.
Op verschillende plaatsen werden de Italianen teruggeslagen tot-
dat... de Duitsers er zich mee gingen bemoeien. Toen was het eigen-
lijk gauw gedaan. De hele Balkan kwam vrijwel in de macht van
Duitsland, en de Engelsen moesten zelfs het eiland Kreta opgeven.
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In de zomer van 1940 vroeg Hitler nog eenmaal aan Engeland
om tot overeenstemming te komen. Weigerde het, dan zouden Duitse
bommen zijn steden met de grand gelijk maken. Ondanks deze be-
dreiging weigerde de Engelse minister-president Churchill. En inder-
daad, vreselijke bombardementen hadden plaats, de bevolking van
veel Engelse steden moest nacht na nacht in de schuilkelders ver-
keren. Toch gaf het Britse wereldrijk niet toe.

Grote delen van het Europese vasteland waren bezet. En hoe leden
al die volkeren! De bezette gebieden moesten levensmiddelen aan
Duitsland leveren, de distributie van bijna alle artikelen werd inge-
voerd. Maar vreselijker nog waren de concentratiekampen en de ge-
gevangenissen waar vooraanstaande personen of mensen die zich
tegen de nationaal-socialistische maatregel verzetten gemarteld of
vermoord werden. Vaak hielpen „landgenoten" de Duitsers om
landgenoten op te sporen... En behoeft het nog te verbazen dat de
Joden die al zo vervolgd waren in Duitsland, ook in de bezette
gebieden het heel zwaar te verantwoorden hadden?

Een heel belangrijke gebeurtenis had in Juni 1941 plaats. Duits-
land en Rusland waren van vrienden vijanden geworden en de Duit-
sers rukten Rusland, het oneindige Rusland binnen. Hun legers die
snel optrokken, richtten ,zich naar het gebied van de Zwarte Zee,
naar de hoofdstad Moskou ,en naar Petersburg. In de strenge winter
van '41 op '42 begonnen de Russen tegenaanvallen, maar in het
voorjaar van 1942 waren Hitlers legers opnieuw in de aanval.

Toen had Duitsland al weer nieuwe vijanden er bij gekregen. De
al lang dreigende oorlog tussen Amerika en Engeland aan de ene
en Japan aan de andere kant was uitgebroken. Omdat Japan zich
verbonden had met de „as Berlijn-Rome", ontstond er dus ook een
oorlogstoestand tussen Duitsland en Amerika, dat trouwens al lang
Engeland openlijk gesteund had. Veel Zuidamerikaanse staten sloten
zich bij Amerika aan.

Van die tijd of stand dus vrijwel de hele wereld in brand en werd
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er verbifterd gevochten in Rusland, Afrika, in het Verre Oosten, op
alle zee6n en natuurlijk ook in de lucht.

Onmiddellijk boekten de Japanners grote sucessen. Binnen enkele
maanden slaagden zij er in het schiereiland Malakka en vrijwel heel
Nederlands Oost-indiè te bezetten. Ook veroverden zij de Philippij-
nen en het ging er op lijken dat Japan inderdaad een „nieuwe orde"
in Oost-Azie zou scheppen als Duitsland in Europa...

Maar stilaan werden de tegenstanders van de „driehoek Berlijn-
Rome-Tokio" sterker. Uit alle macht werkten zij om hun achterstand
op militair gebied in te halen. Het „V Victorie want Duitsland
wint op alle fronten" zou spoedig allesbehalve waar zijn!

Begin November '42 landden voor Hitler en Mussolini bele-
maal onverwachts — geallieerde troepen in Noord-Afrika. Korte
tijd later wonnen de Russen de slag om Stalingrad, een geweldig
succes. In Mei 1943 werden de Duitsers en Italianen uit Afrika ver-
dreven. Inmiddels kregen de Duitse industriesteden steeds hevigere
bombardementen te verduren.

Van Noord-Afrika uit werd Sicilie aangevallen. Terwijl de ge-
allieerden goede vorderingen maakten, slaagde de tegenover de fas-
cisten staande groep er in Mussolini te ontvoeren! Kort daarna capi-
tuleerde Italie. Een harde klap voor de Duitsers dacht iedereen, maar
volgens Hitler niet. Hij had meer last dan gemak van zijn Italiaanse
wapenbroeders gehad! ? Een knap staaltje van de Duitsers was on-
getwijfeld dat zij de Duce bevrijdden. Maar diens nieuwe regering
in Noord-Italie had weinig te vertellen. Toch was het gevolg dat de
oorlog in Italie veel langer geduurd heeft.

Van Zuid-Europa duchtte Hitler niet het grootste gevaar, veeleer
van Rusland waar de Duitse legers zich „elastisch terugtrokken" en
hun frontlijn moesten verkorten.

Aan de Atlantische en Noordzeekust bouwden de Duitsers gewel-
dige versterkingen die bij elkaar de „Atlanticwall" genoemd wer-
den. Die wal was onneembaar, zei Hitler tenminste.
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De Invasie in Normandie (6 Juni 1944.)
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Ook de oorlog ter zee verliep niet rooskleurig voor de Duitsers
en het aantal bommen dat op Duitse steden viel, werd met de week
huger... Nog meer moest het Duitse yolk zich inspannen, nog meer
buitenlandse slavenarbeiders moesten naar Duitsland, nog scherper
moest tegen de ondergrondse bewegingen in de bezette landen op-
getreden, en het lijden van duizenden en tienduizenden werd nog

erger... maar onverbiddelijk ging Duitsland zijn ondergang tege-
moet. En zijn bondgenoot Japan kreeg eveneens steeds zwaardere
klappen!

Zou er een invasie van Engeland uit komen? Die vraag stelde
vriend en vijand iedere dag. En die kwam: 6 Juni 1944! Reeds lang
was de datum afgesproken tussen Churchill, Roosevelt en Stalin
die van tijd tot tijd belangrijke besprekingen voerden.

De door Hitler onneembaar geachte Atlanticwall werd doorbro-
ken. In Normandie werd verbitterd gevochten. De Duitsers moesten
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terug. Duitsland bracht nieuwe wapens in de strijd, de VI. en V2,
maar grote betekenis hadden ze niet, al veroorzaakten zij veel schade.

Terwij1 Duitsland steeds meer terrein in Frankrijk verloor, bleek'
het dat het hele Duitse yolk tOch niet zo achter de „Fiihrer" stond
als hij zelf deed voorkomen. Op 20 Juli 1944 had een aanslag op
hem plaats. De aanslag mislukte en de onlusten konden nog onder-
drukt warden. Intussen weken de Duitsers steeds verder terug. Half
Augustus landden geallieerde troepen in Zuid-Frankrijk, wat later
werd Roemenie van vriend vijand van Duitsland.

In diezelfde maand Augustus trokken de Geallieerden snel op
naar het Noorden. Begin September waren vrijwel heel Frankrijk
en Belgie bevrijd. Ook voor Nederland scheen het ogenblik van de
verlossing aangebroken. Grote vreugde heerste er op die „done Dins-
dag", maar Nederland had te vroeg gejuicht. Wel werden na zware
gevechten in het najaar onze zuidelijke provincies voor een groot
deel bevrijd, maar de nederlaag bij Arnhem — half September —
was oorzaak dat het offensief van de geallieerde legers vast liep.

Voor Nederland boven de grote Fivieren begon toen een lij dens-
periode zoals zijn geschiedenis eigenlijk nooit gekend heeft. Op alle
denkbare en ondenkbare manieren buitte de bezetter de spoorweg-
staking uit, die begonnen was op bevel van de Nederlandse regering
te Londen. Het Leven werd moeilijker, de ellende groter, het aantal
slachtoffers hoger, dat van de onderduikers liep in de duizenden.
De honger kwam als nieuwe vijand... Toch bukte Nederland niet,
dat daarom bewonderd werd, overal in de „vrije" wereld.

In Januari 1945 begonnen de Russen een geweldige aanval, eind
Februari kwam het westelijk front ook in beweging, in ItaliE herleef-
de de strijd eveneens. In de lente ging het steeds speller. De „nage
muur" van de Rijn bleek nauwelijks een hindernis voor de geallieer-
den. In alle richtingen trokken Eisenhower's legers verder Duitsland
binnen. De Russen onder Sjoekov naderden Berlijn, in Hongarije,
de Balkanlanden en Italiè verloor Hitler terrein; dag en nacht vielen
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er bowmen op Duitsland... Hopeloos werd de toestand voor Hitler.
Zijn vriend Mussolini was inmiddels al terechtgesteld.

In de loop van April '45 werd het steeds duidelijker dat de oorlog
in Europa zijn einde naderde. Duitsland ging over capituleren den-
ken, er werd een overeenkomst tussen geallieerde en Duitse bevel-
hebbers gesloten waarbij bommenwerpers voedselpakketten boven

Japan, zoals we het kennen van moeder's theekopjes en......

het nog steeds niet bevrijde West-Nederland mochten afwerpen. Het
einde van de oorlog kwam begin Mei '45. Op alle fronten capitu-
leerden de Duitsers wier kopstukken zelfmoord pleegden of zich
gevangen lieten nemen. Wat met Hitler zelf gebeurd is weet nie-
mand precies. Zijn stoffelijk overschot is nog altijd niet gevonden.

Groot was de dankbaarheid, dat de oorlog in Europa was afge-
lopen, dat aan de onmenselijke wreedheden van de nationaal-socia-
listen een eind was gekomen. Hoe Lang zou Japan het nog uithouden?
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Zouden de leiders van dat yolk verstandiger zijn dan Hitler met zijn
trawanten?

Het antwoord op deze vragen gaf in Augustus 1945 de atoombom.
Wat dat precies voor een born is, weten maar heel weinig mensen.
Geleerden hadden jaren in alle stilte gewerkt om deze born to maken.
Iets knappers is er nooit gemaakt, maar jets vreselijkers ook nooir,

het werkelijke Japan.

Twee atoombommen werden boven Japan uitgeworpen. De uitwer-
king was zo onbeschrijfelijk, dat Japan zich onmiddellijk overgaf.
Zo was dan de Tweede Wereldoorlog — de vreselijkste van alle
oorlogen — nog onverwachts afgelopen.

Jammer, heel jammer was, dat Roosevelt — de president van de
Verenigde Staten van Noord Amerika — dit einde niet meer heeft
mogen beleven. Kort voor de ondergang van Duitsland is hij gestor-
yen. Om zijn dood treurde de hele vrije wereld. En de blijdschap
om het einde van de oorlog was getemperd door het heengaan van
deze edele man. Want de wereld had hem nog zo nodig gehad...
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Een wereld of heelemaal

geen wereld ?

Terwij1 Duitsland en Japan nog niet verslagen waren, kwamen
afgevaardigden van de vrije volken in Amerika bij elkaar. Daar zet-
ten zij een nieuwe wereldorganisatie op, die beter zou zijn dan de
oude Volkenbond ooit geweest was. De wereld was door de nieuwste
vindingen zo klein geworden, dat een nieuwe oorlog de vernietiging
van de hele wereld zou betekenen. an wereld of helemaal geen
wereld meer, iets anders zou niet mogelijk zijn. Daarom zou de
wereld voortaan bestuurd worden door de organisatie van de
Verenigde Volken.

Het klonk mooi en hoopvol. En er werden prachtige dingen ge-
daan. Inzamelingen van Belden, kleren, levensmiddelen, boeken en
wetenschappelijke instrumenten werden voor de leeggeplunderde
landen gehouden, duizenden ondervoede kinderen, vrouwen en man-
nen gingen naar landen, waar het beter was. Het Internationale
Rode Kruis zette zijn prachtige werk uit de oorlogstijd voort. Er

- werd sinds het einde van de oorlog en er wordt nog steeds van alles
gedaan, opdat de mensen van het ene yolk die van andere volken
beter zullen leren kennen. Ja, dit alles en nog veel meer is prachtig
en goed...

Maar, maar toch werden de tegenstellingen, tussen de machtigste
overwinnaars steeds slechter, zijn zij het onder elkaar helemaal niet
eens over de opbouw van een nieuw Duitsland, willen zij elk wat
anders op het gebied van handel en industrie. Het regent verwij ten
over en weer. Vele landen zitten diep in de oorlogsschulden, zijn ver-
armd. Er is honger, gebrek, ontevredenheid. De prijzen zijn te hoog,
de lonen te laag. Stakingen dan hier, dan daar.

En nog erger. De oorlog is wel afgelopen, maar in sommige delen
van Aziè rusten de wapens nog niet of zijn ze weer opgenomen. Ver-
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schillende Aziatische volken willen nu volstrekte en onmiddellijke
onafhankelijkheid. Achter de twistende of strijdende partijen staan
ook daar weer vaak de machtigste mogendheden tegenover elkaar.

Amerika wil dit, Rusland dat, Engeland een beetje zus, Frankrijk
een beetje zo, en ga maar door. Geen gebrek, geen angst? Zal de or-
ganisatie van de Verenigde Volken dat bereiken? Die vraag stelt
ieder mens zich, en het zijn er maar weinigen, die op die vraag een
waarachtig „ja" durven te zeggen...

Erg opwekkend ziet het er in de wereld dus nog niet uit. En de
mensen weten het: een wereld of helemaal geen wereld!

Dat de engelen in de Kerstnacht zongen, wat is dat lang geleden!
Maar hoe lang ook geleden, laten wij dat gezang nooit vergeten en
laten wij nu en straks alles proberen — wie en wat en waar we op de
eens zo grote, maar nu zo klein geworden wereld ook zijn — het
heerlijkste lied van de hele wereld-geschiedenis waar te maken:

Vrede op garde!
Vrede op de êne wereld!
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