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■■■■ Europa en de Buitenwereld (1150–1350)

bron 1 Van de twaalfde-eeuwse geleerde Bernard van Chartres is de volgende beeldspraak
overgeleverd, waarin hij met ’reuzen’ (regel 1) de geleerden van de Klassieke Oudheid
bedoelde

Wij zijn dwergen die op de schouders van reuzen staan
om meer en verder te zien dan zij;
maar niet door de scherpte van onze blik
noch door onze lengte
maar omdat we hoog boven die reuzenmassa verheven zijn.

bron: J. Evans, De glorie van de middeleeuwen, deel 2, Den Haag z.j., pag. 180

bron 2 Beeld en tekst uit:’De natuurkunde van het Geheelal’, geschreven in Gent door een
anonieme dichter rond 1270

beeld

tekst In modern Nederlands luidt de tekst bij bron 2:

„Welke mensen onder ons wonen, kunnen wij niet te weten komen, want net zo goed als zij
zeggen dat wij onder hun voeten leven, zo zeggen wij dat over hen omdat wij ons voet tegen
voet bevinden. Evengoed hebben zij het firmament1) boven hen zoals het zich ook rondom
ons bevindt. En als het voor hen middernacht is, dan genieten wij maximaal van de kracht
van de zon. En is het bij ons middag dan is het bij hen juist het tegenovergestelde … .“.

bron: G. Berings, En toch was ze rond. Middeleeuws mens- en wereldbeeld, Brussel 1990,
pag. 34 en 112

noot 1 firmament = het hemelgewelf
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bron 3 Fragmenten uit het reisverslag van broeder Odorik

Hier begint het reisverslag van broeder Odorik, van de orde der Minderbroeders, over
vreemde dingen die hij zag bij de Tartaren van het Oosten.
Al vermelden diverse schrijvers vele uiteenlopende dingen over de gebruiken en
leefomstandigheden op deze wereld: ik, broeder Odorik van Friuli2), uit de stad Pordenone,
die verlangde te reizen naar verre, ongelovige volken, zag en hoorde niettemin grote en
wonderbaarlijke dingen, waarvoor ik kan instaan.
(…)
Zelf was ik in één van deze kloosters en mij werd verteld dat daar 3000 religieuze mannen
verbleven die 11000 afgoden hadden. Deze religieuze mannen voedden elke dag hun
afgoden (…) en inderdaad de zaken die ze de goden brachten waren goed te eten en
kokendheet, zozeer dat de rook daarvan opsteeg naar hun afgoden en zij zeiden dat hun
goden verkwikt werden door de rook; niettemin namen ze al het vlees mee en aten het zelf
op en zo voedden zij hun sprakeloze goden met alleen maar rook.

ontleend aan: C.W.D. Mosely, The travels of Sir John Mandeville with three narritives,
New York z.j., pag. 326 en 342

noot 2 Friuli is een streek in Noord-Italië.
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bron 4a en 4b In 1228 ging Frederik II, keizer van het Heilige Roomse Rijk en koning van Sicilië, op
kruistocht. Daarmee vervulde hij een oude belofte, die hij steeds had uitgesteld, waardoor hij
kort voor zijn vertrek door de paus uit de kerk was gestoten.
Frederik II kreeg na onderhandelingen met de sultan van Cairo, Al Kamel, de stad
Jeruzalem in handen zonder dat er één klap gevallen was. Frederik werd vervolgens door de
kadi (een islamitisch rechter) van Nabloes, Shams ad-Din, rondgeleid in de stad.
Van het verblijf van de keizer in Jeruzalem zijn verschillende verslagen bewaard gebleven.
De volgende tekst is samengesteld uit fragmenten van twee Arabische kronieken, waarvan de
betrouwbaarheid onduidelijk is.

bron 4a

Vervolgens begaven wij ons naar de al-Aksa moskee. Hij bewonderde de bouw hiervan,
evenals van de Rotskoepel. Hij was gefascineerd door de schoonheid van de preekstoel en
besteeg de treden van de trap. Toen hij naar beneden kwam, pakte hij me bij de hand en
sleepte hij mij opnieuw naar de al-Aksa. Daar kwam hij een priester tegen die met de
bijbel in de hand naar binnen wilde gaan. De keizer viel grof tegen hem uit: „Wat heb je
hier te zoeken? Bij God, als een van jullie hier nog een voet durft te zetten, zal ik hem zijn
ogen uitsteken!” De priester ging bevend van angst weg.

bron 4b

Toen het tijdstip van het middaggebed was aangebroken en de oproep van de moëddzin3)

klonk, stonden al zijn pages4) en knechten op, evenals zijn leermeester, een Siciliaan met wie
hij alle hoofdstukken van ’Logica’ (een boek van Aristoteles) las, en zij spraken hun gebed
uit, want zij waren allemaal moslims. (…)
Al-Kamel had aan de kadi van Nabloes, Shams ad-Din, opdracht gegeven de moëddzin te
zeggen dat ze tijdens het verblijf van de keizer in Jeruzalem niet hun minaretten moesten
beklimmen om in de heilige wijk tot gebed op te roepen. De kadi vergat het aan de
moëddzin te vertellen, en dus beklom de moëddzin Abd al-Karim bij het ochtendgloren zijn
minaret en begon de verzen uit de koran over de christenen op te zeggen, zoals „God heeft
geen zoon”, wat op Jezus, zoon van Maria sloeg en meer van zulke teksten. Die ochtend riep
de kadi Abd al-Karim bij zich en zei: „Wat heb je gedaan? Het bevel van de sultan was toch
zus en zo.” Hij antwoordde: „U hebt het me niet verteld, het spijt me.” De tweede nacht
deed hij geen oproep. De volgende ochtend riep de keizer de kadi (…) en zei: „Kadi, waar is
de man die gisteren de minaret besteeg en deze woorden sprak?” De kadi vertelde hem van
de opdracht van de sultan. „Daar heb je verkeerd aan gedaan, kadi; zou jij je gewoonten en
recht en geloof voor mij veranderen? Als jij in mijn land zou verblijven, zou ik dan opdracht
geven de klokken voor jou te laten zwijgen?”

ontleend aan: A. Maalouf, Rovers, Christenhonden, Vrouwenschenners, de kruistochten in
Arabische kronieken, Utrecht/Antwerpen 1986, pag. 249-250; en: Arab Historians of the
crusades, selected and translated from the Arabic sources by F. Gabrieli, translated from the
Italian by E.J. Costello, London 1997, pag. 274-275

noot 3 moëddzin = oproeper tot het gebed

noot 4 page = schildknaap
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■■■■ Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
1880–1919: op het breukvlak van twee eeuwen

bron 5 Een foto 

ontleend aan: Zesde jaarboek voor vrouwengeschiedenis, Nijmegen 1985, pag. 161
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bron 6 Uit de brochure ’Het lot der winkelbedienden’(1890) van de vereniging van
kantoorbedienden Fraternitas (Broederschap)

De slavernij bestaat nog en wel onder allerlei vormen. Zeven achtste gedeelte der mensen
ondervinden het, dat zij aan de genade en ongenade van een achtste deel in alle opzichten
zijn overgeleverd. Helaas! Velen zien laag neer op hun broeders en zusters in verdrukking
omdat zij zich hoger wanen, daar zij gekleed gaan als heren en dames! Toch zijn de
slavenketenen hen aangelegd evengoed als aan de arbeiders en juist daarom moeten alle
proletariërs elkaar de hand reiken en in plaats van vijandelijk tegenover elkaar te staan
– waardoor zij de heerschappij der machthebbers vergemakkelijken – moeten zij begrijpen,
dat het verschil tussen hen niets anders is dan een andere vorm van slavernij, maar
overigens zij beiden in slavendienst zijn.

bron: B. Reinalda, Onze strijd, beknopte geïllustreerde geschiedenis van de vakbeweging van
handels- en kantoorbedienden in Nederland tussen 1859 en 1942, Nijmegen 1981, pag. 26
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bron 7 Tekening van W. Papenhuyzen in het Gedenkboek van het huldigingscomité ter gelegenheid
van de zeventigste verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis

Onderschrift: Als een rots in de branding van het leven, weerkaatsend het licht van den
komenden dag.

bron: Gedenkboek ter gelegenheid van den 70sten verjaardag van F. Domela Nieuwenhuis
31 december 1916, uitgegeven voor het Huldigingscomité door de Maatschappij voor goede
en goedkoope lectuur, Amsterdam 1916
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bron 8 Tekening van Albert Hahn uit het Zondagsblad van Het Volk, het partijdagblad van de
SDAP, van 27 maart 1904

Onderschrift: De verdwaasde tuinman

Toelichting:
Het plantje onder de stolp heeft een naametiket met daarop: Anarchisme

bron: W.H. van der Linden, Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten, Amsterdam 1990,
pag. 179
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bron 9 Tekening van P.A.J. van Geldorp in het Geïllustreerd Zondagsblad voor Katholieken van
24 april 1910

Het anarchistisch avontuur

Onderschrift: De heer DOMELA NIEUWENHUIS: Zie, zo lijk ik net een geestelijk
adviseur! Die stakers loopen aan mijn leiband

bron: W.H. van der Linden, Domela Nieuwenhuis in 219 politieke prenten, Amsterdam 1990,
pag. 200
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bron 10a Enkele fragmenten uit de encycliek ’Rerum Novarum’ (1891) waarin paus Leo XIII ingaat
en 10b op het standpunt van de rooms-katholieke kerk in zake het arbeidersprobleem

bron 10a 

Het produktievermogen der arbeiders is (…) zo groot, dat men zonder overdrijven mag
zeggen dat de rijkdom der volkeren slechts uit het werk der arbeiders voortkomt. Het is
billijk, dat de staat5) de arbeidersbelangen behartigt. Hij moet ervoor zorgen dat zij een
voldoende deel van de goederen, die zij de maatschappij verschaffen, ontvangen, zoals
woongelegenheid en kleding, en dat zij met minder moeite en minder ontberingen kunnen
leven. De staat moet dan ook alles bevorderen wat in meerdere of mindere mate tot hun
lotsverbetering kan bijdragen (…) want het is van het allergrootste belang dat degenen,
die zulke onmisbare goederen voortbrengen, niet met ellende hoeven te worstelen. (…)

bron 10b

(…) Op de eerste plaats moet het privaat bezit door middel van een wereldlijk gezag
worden beschermd. Het volk te midden van de opgezweepte hebzucht op de rechte weg te
houden, daar komt het bovenal op aan. Men mag, binnen toelaatbare grenzen, een beter
levenslot nastreven. Maar andermans goed met geweld te roven, vreemde eigendommen te
overvallen onder het dwaze voorwendsel van gelijkheid, wordt door de rechtvaardigheid
veroordeeld en door het algemeen welzijn verworpen. Zeker, de arbeiders die met eerlijk
werken tot een lotsverbetering wensen te komen zijn veruit in de meerderheid.
Maar velen zijn er die, het hoofd vol valse leerstelsels en belust op nieuwigheden, alles in
het werk zullen stellen om onlusten te verwekken en anderen tot daden van geweld op te
hitsen. Dan moet de openbare macht tussenbeide komen, de opruiers bedwingen, de zeden
der arbeiders tegen de arglist van het bederf beschermen en de wettige eigendom voor
roof behoeden.

ontleend aan: J. Cardijn, De sociale leer van de kerk, Antwerpen z.j., pag. 30-33

noot 5 Met staat wordt hier de overheid bedoeld.
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bron 11 Tekening van Albert Hahn uit 1913

bron: L. de Vries, Het beste van Albert Hahn, Amsterdam 1984, pag. 54
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