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

bron 1 Uit de kroniek van Matthew Paris (1238)

Ongeveer in die tijd (1236) werden speciale afgezanten door de Saracenen uitgezonden
(…) naar de Franse koning. Die vertelden hem dat een monsterlijk en onmenselijk ras van
mannen uit de noordelijke bergen was gestormd en bezit had genomen van de
uitgestrekte, rijke landen van het Oosten. (…) Deze machtige en edele Saraceense
boodschapper, die naar de Franse koning was gekomen, werd gezonden als
vertegenwoordiger van het hele volk van het Oosten, om hem (de Franse koning) deze
dingen te vertellen. Hij vroeg hulp van de westerse volken, om beter in staat te zijn de
woede van de Tartaren1) te kunnen onderdrukken. Hij zond ook een Saraceense
boodschapper naar de koning van Engeland om over deze gebeurtenissen te vertellen, en
om te zeggen dat wanneer zij zelf niet de aanvallen van een dergelijk volk konden
weerstaan, niets de verwoesting van de landen van het Westen in de weg zou staan.

ontleend aan: R. Marshall, Opkomst en ondergang van het Mongoolse keizerrijk,
Van Djengis Khan tot Koebilai Khan, Utrecht 1993, pag. 131

bron 2 Een miniatuur uit een handschrift uit de dertiende eeuw

Vertaling:
Van links naar rechts staat geschreven: Griekse schrijvers, Saraceense schrijvers, Latijnse
schrijvers.

bron: D.E.H. de Boer, (e.a.), De middeleeuwen, Groningen 19952, pag. 115

noot 1 Tartaren is een andere naam voor Mongolen.
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bron 3 Fragment uit de ’Reizen’ van Jan van Mandeville

Zo zeg ik naar waarheid dat een man helemaal rondom de wereld zou kunnen reizen,
boven en beneden, als hij maar de goede gezondheid, het juiste gezelschap en een geschikt
schip zou hebben, zoals ik eerder ook al opmerkte. En op zijn weg zou hij overal mensen,
landen, eilanden, plaatsen en steden vinden, al naar gelang er in die landen zijn. Want je
moet goed weten dat de mensen die recht onder de Antarctische Pool2) leven, zich precies
bevinden tegenover degenen die recht onder de Arctische Pool3) leven, net zoals wij en
degenen die bij onze Antipoden leven elkaars tegenvoeters zijn. Dat is overal op de wereld
hetzelfde. Elk deel van de aarde en zee heeft zijn tegenovergestelde deel, dat er altijd mee
in balans is.

bron: D.E.H. de Boer (red.), Kennis op kamelen, Europa en de buitenwereld (1150–1350),
Amsterdam 1998, pag. 40

noot 2 De Antarctische Pool is de zuidpool.

noot 3 De Arctische Pool is de noordpool.
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bron 4 Rond 1330 schreef de Italiaan Francesco di Balduccio Pegolotti ’la pratica della mercatura’
(Praktijk van de Koophandel). Hieronder volgen enkele fragmenten daaruit

Fragment 1
Van Tana (Azov) naar Cathay (China)
Allereerst van Tana tot Astrakhan zijn het vijfentwintig dagen per ossenwagen en tien tot
twaalf dagen per paard en wagen. Langs de wegen komt men veel Mongolen, dat wil
zeggen bewapende mannen, tegen. En van Astrakhan naar Sarai reist men een dag per
boot over een water, en van Sarai tot Saraichuk zijn het acht dagen per boot over een
rivier. En je kan zowel over land als over water reizen, maar mensen reizen per boot om
minder uit te geven aan [vervoerskosten van] de koopwaar.
En van Saraichuk tot Urjench is het twintig dagen per kameelwagen – en voor degenen
die koopwaar vervoeren is het handig om door Urjench te gaan, omdat het een goede
markt voor allerlei artikelen is. En van Urjench naar Urtar is het vijfendertig tot veertig
dagen per kameelwagen. Wanneer men bij het verlaten van Saraichuk rechtstreeks naar
Urtar reist, zou dat zo’n vijftig dagen vergen. Voor iemand die geen koopwaar bij zich
heeft, zou dat dus aan te bevelen zijn, in plaats van over Urjench te reizen.

Fragment 2
Nuttige kennis voor een koopman die de genoemde reis naar Cathay gaat maken.
Allereerst is het raadzaam een lange baard te laten groeien en je niet te scheren. En in
Tana moet je je goed voorzien van tolken en niet proberen geld uit te sparen door een
slechte in plaats van een goede te huren. (…)
En van Tana naar Astrakhan zou hij voorzien moeten zijn van voedsel voor vijfentwintig
dagen – te weten met meel en zoute vis, want in elke plaats langs de route zal vlees in
voldoende mate te vinden zijn.

Fragment 3
De heer van Cathay laat al het zilver dat de kooplieden meenemen op reis naar Cathay
innemen en in zijn schatkist stoppen. En aan de kooplieden die het meenemen geeft hij
papiergeld, dat wil zeggen geel papier, ’gemunt’ met het zegel van de genoemde heer, welk
geld balisci wordt genoemd. En met het genoemde geld kan je zijde en elke andere
koopwaar en goederen die je zou willen aanschaffen, verkrijgen. Alle inwoners van het
land zijn verplicht het te accepteren, en hoewel het papiergeld is, betalen de mensen niet
meer voor de koopwaar dan anders.

ontleend aan: D.E.H. de Boer (red.), Kennis op kamelen, Europa en de buitenwereld
1150–1350, Amsterdam 1998, pag. 21, 22 en 234
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■■■■ Een nieuwe eeuw, nieuwe verhoudingen? Nederland
1880–1919: op het breukvlak van twee eeuwen

bron 5 Deze afbeelding is uitgegeven door de Nederlandsche Centrale Vereeniging tot bestrijding
der Tuberculose

bron: A.F. Manning (red.), Nederland rond 1900, Amsterdam 1993, pag. 262
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bron 6 De onderstaande spotprent heeft betrekking op de Drankwet van 1881

bron: A.F. Manning (red.), Nederland rond 1900, Amsterdam 1993, pag. 65
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bron 7 Gedicht van R. van Zinderen Bakker in het Jaarboekje voor 1883 van het Algemeen
Nederlands Werklieden Verbond

Voor jonggehuwde werkmansvrouwen

Mocht ge menen, jonge moeders,
die uw tweede kindje wiegt,
dat met meer ’t genot vermeerderd,
weet dan dat g’u zelf bedriegt.
Meerdere zorgen, slechter voedsel
(…)
Kent ge ’t armoe-werend middel,
dat u spaart voor veel verdriet
door ’t gezin wat te beperken.
Vaders! Moeders! Kent ge ’t niet?
Wendt u dan met vol vertrouwen
aan ’t bestuur der Malthus bond.

ontleend aan: H.Q. Röling, De tragedie van het geslachtsleven, Dr. J. Rutgers (1850–1924) en
de Nieuw-Malthusiaanse bond, Amsterdam 1987, pag. 48 en 49
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bron 8a In het onderstaande fragment doet de landarbeider Jelle Dam verslag van een bijeenkomst
die rond 1886 plaats heeft in een schuur in het Friese dorpje Surhuisterveensterheide. Tjeerd
Stienstra spreekt de arbeiders toe en maakt propaganda voor de Bond voor Algemeen Kies-
en Stemrecht

(…) „Het doet mij genoegen dat ge in zo grote getale bent gekomen. Ik wens u vanavond
eens toe te spreken over uw eigen toestand. Ik meen dat de tijd allang gekomen is, nu, dat
het meer dan noodzakelijk is, dat u uw toestand eindelijk bewust wordt. Ge weet zelf het
beste wat een bloedige arbeid ge moet verrichten, hoe ge alles uit de aarde haalt of
verwerkt, voor allen nodig voor levensonderhoud, maar zelf gebrek lijdt aan alles.
Aanschouw de paleizen van de machtigen der aarde, die u plichten opleggen die ge niet
kunt dragen en die u de rechten als mens onthouden. Gij die in krotten woont, waarbij in
werkelijkheid vele zijn die voor de varkens nog te slecht zijn. Arbeiders! Ik heb tranen niet
kunnen onderdrukken bij ’t aanschouwen van uw leed. (…)
Zo is wel niet woordelijk, maar toch vrij juist, de inhoud van ’t begin der eerste rede die ik
ooit op dit gebied gehoord heb.
(…)Mannen en vrouwen over de ganse aarde verspreid, roepen u toe: Proletariërs van alle
landen verenigt u! Staat hand in hand en schouder aan schouder, want de strijd zal lang
zijn en zwaar. Maar ge zult overwinnen, want menselijkheid en recht is aan uw zijde (…).”
(…)Zo ongeveer sloot Stienstra zijn rede en welk een indruk dit maakte op de
vergaderden is moeilijk te beschrijven. (…)

bron 8b Jelle Dam vervolgt zijn verhaal

Om kort te gaan, alle vergaderden hadden zich aangegeven als lid4) en er werd bepaald de
volgende zaterdag weer bij elkaar te komen tot het vormen van een bestuur. Dat kostte
grote moeilijkheid, niemand wilde, of voelde zich geschikt om bestuurslid te worden. Er
was een zekere Jelle Bekkema met wie ik al eens kennis had gemaakt. Die ijverde
geweldig dat ik voorzitter moest worden. Eindelijk kreeg hij de hele vergadering te hulp.
Maar ik wilde niet. Ik durfde niet. Daar hielp geen praten aan. Wat moest ik doen? Wat
wist ik van zulke dingen af. Ik durfde niet en ik wou niet. Uit was ’t.
Het is die avond niet gelukt om tot een bestuur te komen. Men kwam maar tot de
conclusie om Andries Poelstra te hulp te roepen. Dat was een boer van ’t Blauwhuis, een
gewezen schoolmeester.
De daaropvolgende dag zouden we alweer samenkomen. Poelstra had aan ’t verzoek
gehoor gegeven. Hij wist een en ander wel aardig voor elkaar te praten. En zo werd ik als
voorzitter gekozen (…). De contributie werd bepaald op tien cent per jaar. Niet veel. Maar
toch waren er nog die niet wisten waarvoor zoveel geld nodig was. Honderd leden, dat was
tien gulden, wat zou men daar wel mee?

ontleend aan: L. Jansma (red.), Jeugdherinneringen van Jelle Dam, Buitenpost z.j.,
pag. 62-67

noot 4 van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht
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bron 9 Amsterdam, de omgeving van de Zwarte Bijlsteeg, circa 1910

bron: E. Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot.
Amsterdam 1985, pag. 23
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bron 10 Woningwetbouw aan de Eerste Atjehstraat in Amsterdam, 1911

Toelichting:
De foto’s tonen de voor- en achterkant (met binnentuin) van dit woningcomplex.

bron: E. Ottens, Ik moet naar een kleinere woning omzien want mijn gezin wordt te groot,
Amsterdam 1985, pag. 21
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bron 11 Een reclame voor gloeilampen

bron: A.F. Manning (red.), Nederland rond 1900, Amsterdam 1993, pag. 156
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