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HET CHRISTENDOM.
De kwaal, waaraan de antieke wereld ten slotte is te gronde gegaan is de slavenarbeid. Slaven werken natuurlijk onwillig; men
kan hun geen kostbare werktuigen toevertrouwen en als ze niet
gecontroleerd worden, doen ze niets. Daarom is een groot bedrijf
met slaven minder rendabel dan een klein. Nu hoopt de rijkdom
zich in elke maatschappij ten slotte op, en daar van een wetenschappelijk ontwikkelde industrie geen sprake kon zijn, moesten
degenen, die zich door leveranties, woeker of directen roof verrijkt
hadden, hun geld grootendeels beleggen in gronden. De landbouw
maakte plaats voor den wijnbouw en vooral voor de veeteelt,
die beter in het groot bedreven kan worden. Daardoor daalde
tegelijk het bevolkingscijfer en de productiviteit van den bodem.
Tengevolge van deze droeve ontwikkeling werd de antieke maatschappij sedert ongeveer de tweede eeuw voor Christus gedrukt
door een gevoel van misere. Daarbij kwam, dat het groote rijk
alle kleinere eenheden opslorpte en de vorming van een ongelede,
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vormlooze maatschappij in de hand werkte, terwijl het geloof
in de oude goden meer en meer verdween. Men wendde zich tot
de godsdienstige plechtigheden en geheimenissen van het oosten
om daarvoor vergoeding te
krijgen. Maar de oostersche
godsdiensten, die zich vooral
sedert het begin onzer tijdrekening over het rijk verspreidden, waren niet meer
de primitieve polytheismen.
Allen gemeenzaam is de gedachte aan een Heiland, die
zijn geloovigen een gelukzalig voortbestaan na den flood
waarborgt. Zoo werd bijFig. 1.
Beschilderde grafkamer uit de
voorbeeld
Hermes, zoo werd
3e eeuw. (Calixtuscatacombe bij de Via
Appia).
Mithra vereerd. Maar op
den duur heeft het Christendom het van die alien gewonnen. Men bedenke echter wel, dat zelfs
het z. g. heidendom der Grieken en Romeinen reeds niet meer was,
wat het vroeger geweest was. Wie geen Christen was en zich ook bij
geen van de andere godsdiensten had aangesloten, geloof de daarom nog niet in zijn vaderlandsche goden, zooals de
vaderen gedaan hadden.
Zoowel de moraal als de religieuze kern is in al deze
godsdiensten tamelijk wel
dezelfde. Aileen overheerschte in het z. g. heidendom de invloed der filosofie,
terwijl de Aziatische en
Egyptische godsdiensten den
nadruk legden op het geloof.
Aan allen gemeenzaam was
Fig. 2. Goede herder, 3de eeuw, Christus
als baardeloos man voorgesteld. (Calixtusechter het aannemen eener
catacombe).
goddelijke openbaring.
Religieuze dingen kunnen
nooit restloos op rationeele wijze verklaard worden, en wij vermeten ons dan ook geenszins de zegepraal van het Christendom
te willen verklaren. Eenigermate echter kan men hetgeen gebeurd
is toch wel begrijpen. Het Christendom had van den aanvang of
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een groot voordeel op zijn mededingers, dat echter tegelijk tot op
zekere hoogte een nadeel was : het kwam voort uit het Jodendom.
De Joden, wier aantal toen naar verhouding zeer groot schijnt geweest te zijn, waren over het geheele rijk verspreid. Zij vormden
handelsgemeenschappen,
die niet zelden privileges
van het rijk kregen; of ze
dat, evenals later, door het
leenen van geld gedaan kregen is onbekend, maar wel
waarschijnlijk. De voordeelen aan het lidmaatschap
verbonden hebben niet weinigen, voornamelijk AziaWonderbare vischvangst en loop
ten, bewogen zich bij de Jo- Fig. 3.
van Christus. (Calixtuscatacombe).
den aan te sluiten. Het laat
zich begrijpen dat het Christendom, dat natuurlijk allereerst onder de Joodsche kolonies verbreid werd, op deze wijze een gemakkelijken weg door het rijk
vond. Daar stond echter tegenover, dat de groote meerderheid der
Joden veracht was, wat van zeif overging op de leer, die in de
oogen der anderen bij hen behoorde. Maar
tegen dit nadeel wogen andere omstandigheden ten volle op. Het Jodendom van
lien tijd had zijn nationaal karakter
geenszins afgelegd. Het was daardoor
exclusief en onverdraagzaam, en diezelfde
eigenschappen, zoo vreemd aan den geest
der Oudheid, gingen over op de Christelijke gemeente. Nu is onverdraagzaamheid zeer zeker een ondeugd, en later,
toen de Christenen de baas waren, heeft
Fig. 4. Voorname Christehet ook ontzettend veel moreel onheil ge- lijke vrouw. (Mozaik, Cat.).
sticht. Maar aanvankelijk beteekende die
onverdraagzaamheid een trotseering van de meerderheid, van de
sterkeren. De Jood of de Christen, die weigerde den keizer te aanbidden, bracht zichzelf in de grootste ongelegenheid, en alles wat
hen van de meerderheid vervreemdde, moest hun leven wel bijzonder jpct eilijk maken. Wanneer echter een mensch troost zotkt
in den godsdienst, dan doet hij dat niet om het zich moeilijk te
maken. Alle godsdienst berust op de zegepraal van het geestelijke
boven het stoffelijke. Hoe meer er van de volgelingen eener secte
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gevergd wordt, des te grooter is de toeloop van ernstige menschen.
Zoo kan men zich dan voorstellen, dat het Christendom, dat zijn
aanhangers moeilijkheden bereidde, waar de volgelingen der andere secten geen last mee hadden, zeer in trek kwam. Natuurlijk
werkte daartoe merle, dat het Jodendom reeds van oorsprong religieus hooger stond dan de godsdienstvormen van zijn buren, en vele
andere omstandigheden
kunnen en zullen tot den
triomf van het Christendom
hebben medegewerkt. Maar
als men let op de heftigheid
der vervolgingen, dan wordt
het wel waarschijnlijk, dat
Fig. 5.
De vijf brooden en de twee visde Christenen door hun opschen van de wonderbare spijziging. (Cat.).
treden de overheid geprikkeld hebben. De Joden zijn althans in veel mindere mate vervolgd.
Zooals men weet heeft Constantij n de Groote het Christendom
tot rijksgodsdienst verheven. Het heidendom heeft zich echter
nog lang gehandhaafd, vooral onder de intellectueelen. Wanneer
men zich dit verschijnsel
begrijpelijk wil maken, dan
doet men misschien goed de
figuur van Julianus den
Afvallige in het oog te vatten, die in allen ernst getracht heeft het heidendom
te herstellen. Wij zien dan,
dat, wat men toen heidendom en wat hij hellenisme
noemde, eigenlijk een soort
theosofie was. In het ChrisFig. 6. Boven : Jonas in zee geworpen.
tendom
staat het goddelijke
Beneden rechts: de walvisch spuwt hem uit.
Links: Jonas slaapt onder zijn wijnstok.
tegenover het aardsche;
3de eeuw, Catacombe).
tusschenvormen zijn er
eigenlijk niet. Maar vele naturen hebben behoefte aan een onmiddellijke aanraking met het bovennatuurlijke, waardoor dat hun
gemeenzamer wordt. Aan zulke behoeften voldeed het latere heidendom. Volgens keizer Julianus, die een heel boek er over geschreven heeft, bestaan er drie werelden, die eigenlijk de drie zijden van een enkele zijn: de zichtbare, sensibele wereld, de intelligibele wereld, d. w. z: de absolute, de wereld, waarin de idee
zonder bezoedeling bestaat, en daartusschen de intelligente wereld,
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die heiliger is dan de aardsche, doch slechts de dienaresse van de
intelligibele. Middelpunt is de zonnegod. Natuurlijk zijn er daar
ook drie van. Onze zon is wel de oorsprong van alle leven, maar
zij is toch slechts de afschaduwing van den intelligenten zonnegod„
en die slechts de dienaar
van den intelligibelen, absolutes. Het dooreen bestaan
van deze drie werelden
maakt het nu mogelijk, dat
ook de mensch door zekere
riten en vooral door gemoedsdaden in gemeenschap komt met het hoogere,
althans met de intelligente
wereld. Hij kan droomen
Fig. 7. Visch. (Wandschildering, Catac).
verstaan, voorspellingen,
doen, en zelfs wonderen,
wanneer de godheid dat veroorlooft.
Welke goden nu volgens
Julianus werkelijk als tusschenwezens bestonden en
welke slechts zinnebeeldige
voorstellingen zijn, dat wordt
niet duidelijk. Hij kon natuurlijk niet alles aanvaarden, wat het verleden geloofd
had, en nog minder de verhaaltj es voor zijn rekening
nemen, die de dichters er van
gemaakt hadden. Maar in
zijn neiging tot allegorische
uitlegging, en waarschijnlijk
ook in het besef, dat de groote
merigte clan het tastbare beiioefte heeft, bezwijkt hij Fig, 8.
Het oudste exemplaar van een
voor de verleiding, van dat Nieuw-Testamentisch geschrift uit de derde eeuw.
alles meer te redden dan
heilzaam was. Daardoor onderhield hij ook gemakkelijker het contact met de wereld der antieke filosofen en dichters. Hij was er trotsch op een Griek te zijn
en deze trots werd gedeeld doer de docenten der hoogescholen, die
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meest heidenen waren en een diepe verachting koesterden voor het
"Gallileische" bijgeloof. Menschen, bij wie het intellectualistische
zwaarder weegt dan het gemoedelijke, gevoelden zich in die atmosfeer meer thuis dan in de kerk. Men kan zich echter voorstellen, dat
juist daarom de groote meerderheid,00k al omdat zij Been Grieken
waren, weinig voor deze opfrissching van het verouderde gevoelden. Met name in het westen is dat het geval geweest. Het schijnt,
dat de toch zoo opzienbarende maatregelen van Julianus in Italie
zeer weinig indruk gemaakt hebben. Zooals men weet, heeft zijn
vroege dood op het slagveld aan alles een einde gemaakt.

HET WEST-ROMEINSCHE EN HET OOSTROMEINSCHE RIJK.
Het eens zoo groote en trotsche Romeinsche rijk was dus na den
dood van Theodosius in twee helften verdeeld. Bij zijn dood
(395 n. Chr.) hield men zich aan de
bepalingen van zijn testament:
zijn elfjarige zoon Honorius werd
heerscher over het West-Romeinsche, zijn achttienjarige zoon Arcadius heerscher van het Oost-Romeinsche rijk.
In dit tijdperk, nu ook de yolksverhuizingen hun druk begonnen
te oefenen, was een sterke heerschershand noodig om een bewind
als het Romeinsche te voeren. Aanvankelijk werden de jonge gebieders terzijde gestaan door rijksbestuurders, die de eigenlijke re-

geeringsmacht in harden hadden.
In het j aar 410 verbreidde zich
het onheilspellende bericht, dat
Rome door rondtrekkende WestGoten onder Alarik was ingenomen, loch dit y olk trok voorbij en
I. lg. 9. Romeinsch keizer uit de
stichtte een rijk in Spanje en Zuidvierde eeuw.
Frankrijk. Doch waardoor werden
de volken, die Rome naderden
voortgedreven? Behalve in de bevolkingstoename kan de oorzaak
gevonden worden in de nadering van een nomadenvolk, de Hunnen,
dat in de steepen van Midden-Azie geleefd had : het trok gedwon-
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gen door hongersnood, met zijn gezinnen,zijn vee en zijn vervoerbare huisraad rond op zoek naar een andere verblijfplaats. Een
deel dezer horden trok naar Europa. De Germaansche volken
werden verdreven of onderworpen. De Hunnen zelf, wier gelaat,
waarschijnlijk uit religieuze overwinningen, door inkervingen
sinds hun prille jeugd mismaakt was, zagen er zoo vreeselijk nit
en hun aard was zoo wild, als men zich menschen nauwelijks kan
voorstellen. Zij waren kort en gezet, stijf van nek, prof van leden
en hadden groote hoof den. Van kindsbeen of waren zij gewend
aan honger, Borst en koude.
In Italie verbreidde zich armoede en ontevredenheid.

Fig. 10. Grafmonument voor een knaap
uit den keizertijd, Q. Sulpicius Maximus, een wonderkind. Negev jaar oud
won hij van 52 deelnemers een literairen prijs bij de z. g. Capitolijnsche
spelen. Hij imp roviseerde een gedicht in
het Grieksch. Deze feesten waren ingesteld door Keizer Domitianus. De knaap
stierf op elfjarigen leeftijd.

Fig. 1 1

Grafsteen voor een Romeinsch jong meisje.

Menschen van allerlei slag en allerlei ras waren er thans samengekomen. De nood was zoo nijpend, dat keizer Theodosius een verbod tegen het bedelen in het openbaar had moeten uitvaardigen.
Barbaren benoemden den laatsten keizer van het West-Romeinsche
rijk: Romulus Augustus, die door het yolk werd gehoond met den
bijnaam Augustulus d. i. Augustus de Kleine. Daar hij weigerde den
Barbaren, gelijk zij verlangden, een derde deel van het land in

14

HET WEST-ROMEINSCHE EN HET OOST-ROMEINSCHE RI JK

Italie of te staan, ontstond een oproer. Augustus werd in 476 n. Chr.
afgezet. Een barbaar werd koning in Italie.
Odoaker, zooals de nieuwe heerscher heette, handelde steeds in
overeenstemming met de zeden en gewoonten der Romeinen en
verwierf groote achting. Hij werd echter overwonnen door den
koning der Oost-Goten,
Theodorik.
In het Oost-Romeinsche
rijk leefde een yolk van
oude cultuur, dat echter
moeilijk bijeen gehouden
kon worden. Keizer Arcadius liet zich geheel en al
leiden door een wreeden
harembewaker, die in waarheid de heerscher van het
land was.
De Vandalen, die vasten
voet gekregen hadden op de
noordkust van Afrika, bedreigden het Oost-Romeinsche rijk. Carthago, dat
weer een stad was geworden, zij het met een andere
bevolking, werd door de
Vandalen ingenomen. Hun
koning Genserik verwoestte
met zijn roofschepen de
kusten der Middellandsche
Zee. Rondom Carthago echter stichtten zij een rijk,
waarin zij trachtten, te midden eener zedelijk verdorFig. 12. Standbeeld van Marcus Aurelius
ven
en bezwijkende wereld
in wapenrusting, getooid met het Medusaen
onder
den voor Gerhoofd, twee gieren en den Romeinschen adelaar op een bladornament. Onderaan een
maansche volken steeds
reeks dierenkoppen. De hoofdbedekking
verslappenden zonnegloed
(Paludamentum) op den linkerschouder.
van de Middellandsche zee,
een staat naar hun eigen aard op te bouwen. Van hen en van de
Goten schreef owstreeks 485 bisschop Salvianus van Marseille: "Er
is geen deugd, waarin wij, Romeinen, de Vandalen overtreffen. Wij
verachten hen als ketters en toch overtreffen zij ons in godvree-
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zendheid. God bracht de Vandalen over ons om de zedelooste
volken door de meest kuische te tuchtigen. Waar Goten heerschen,
is niemand ontuchtig, behalve de Romeinen, waar echter Vandalen heerschten zijn zelfs de Romeinen kuisch geworden." Het
geheel ten onrechte aan den naam van dit yolk verbonden begrip
"vandalisme" is eerst aan het eind van de achttiende eeuw en in
strijd met de overlevering ontstaan.
De geschiedenis van het Oost-Romeinsche rijk is het verhaal
van een duizendjarigen doodsstrijd. De aanvallen der Barbaren
werken telkens afgeslagen, doch door deze voortdurende oorlogen
verzwakte het rijk, evenals door de twisten der vorsten. Het bestond tot 1453, toen Constantinopel door de Turken werd ingenomen.
DE ONDERGANG DES RIJKS.
Wanneer men denkt aan den ondergang van het Romeinsche
rijk en aan de volksverhuizing, dan stelt men zich gewoonlijk
voor: een opkomst, bloei en verval van het imperium; een ouderdom dus van de be-ftlking, en een verfrissching met Germaansch
bloed. Deze voorstelling is echter geheel en al onhistorisch, om
niet te zeggen onwetenschappelijk. Wat de oorzaken zijn van de
veroudering van een dierlijk organisme is ten eenen male onbekend; zeker is evenwel, dat de verschijnselen, die daarbij te pas
komen, onmogelijk een rol kunnen spelen in het leven van een
y olk of een maatschappij. De term "bloei" is beeldspraak, en men
heeft geen enkel recht daarop een verval als natuurlijke voortzetting te laten volgen. Wat dan wel de reden is, dat zoovele rijken
ons door het verloop hunner ontwikkeling tot die misleidende
beeldspraak brengen, is niet zoo ineens te zeggen. De verschijnselen echter, die we bij het Romeinsche rijk kunnen waarnemen,
veroorloven ons een blik te slaan in het proces, dat waarschijnlijk
ook in Egypte, Babylonia en elders zijn verloop heeft gehad.
De hoofdoorzaak van de bedoelde veranderingen is waarschijnlijk te zoeken in het feit, dat alle kapitaal de neiging heeft zich op
te hoopen. Wie rijk is, wordt licht rijker en heeft meer kans zich
voor verliezen te vrijwaren. Nu was het eenige kapitaal, dat in de
Oudheid groote afmetingen heeft aangenomen, het grootgrondbezit. Men kon zijn geld niet beleggen op de wijze, waarop dat
thans mogelijk is. Er was in het algemeen geen ander middel om
het te bewaren dan in den vorm van edele metalen of van land. Het
laatste bracht natuurlijk rente op, en was daarom in het groot
de eenige mogelijke belegging. Nu kan een landgoed zeer wet
voordeelig werken. Wanneer het niet te groot is, rationeel wordt
geexploiteerd en bewerkt door menschen, die onafhankelijk ge-
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noeg zijn om belang te stellen in hun eigen lot, is zulk een bezit
rendabeler dan een kleine hoeve. Maar de Oudheid heeft altijd
slaven of rechtlooze hoorigen gebruikt. Met dergelijke arbeidskrachten kan men noch tot een intensieve cultuur, noch tot een
werkelijke groot-industrie komen. De ophooping van kapitaal in
bodembezit was dus voor de
productie ongunstig. En
tegelijk ging zij gepaard met
een degradatie van het grootste deel der plattelandsbevolking. Dientengevolge nam
weer zoowel de financieele
als de militaire kracht des
rijks voortdurend af.
De bezwaren, aan de slavernij verbonden, werden
reeds in den aanvang onzer
jaartelling
ernstig gevoeld. De
Fig. 13. Markomansche vrouwen. (van de
gewoonte
ontstond
slaven, die
Marcus Aureliuszuil te Rome).
eenigen ijver en bekwaamheid bezaten, vrij te laten, op conditie, dat zij hun vroegere meesters een aanzienlijk aandeel in de winst van hun bedrijf zouden
verschaffen. Dat was eigenlijk een nog veel drukkender uitbuiting
dan de slavernij zelf; maar
gelijk het gewoonlijk gaat,
wint de economisch actieve
het op den duur van elken
uitbuiter. De vrijgelatenen
werden welvarend en zelfs
rijk. In het heerschende
;7lie bestond een steeds groo60,16
t4\
ter percentage der bevolking
,
1
't
uit deze uit alle landen der
Ltr‘45
Diu cualqu„, Middellandsche Zee bijeenFig. 14. Markomansche raadsvergadering. gehaalde massa's, wier na(van de Marcus Aureliuszuil te Rome) . komelingen vrije burgers
werden.
lets dergelijks heeft men onder het keizerrijk in den landbouw
beproefd. Ook daar verleende men den slaaf een zekere vrijheid,
en ook daar verschafte men hem een bedrijfskapitaal; maar aangezien het nut, dat zijn meester van hem trekken kon, met het lot
van den grond onafscheidelijk verbonden was, moest de vrijheid
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der "colonen" kleiner worden, dan die der gewone vrijgelatenen; de
coloon was aan den grond gebonden, liep hij weg, dan werd hij
met geweld teruggevoerd. Eger was, dat zijn winstkansen zoo
klein waren. Hij kon zijn zaak niet uitbreiden en was geheel afhankelijk van de marktprijzen. Zoo heeft het colonaat het rijk
niet dien zegen gebracht, dien een royale invoering van den vrij en
arbeid ten platten lande had kunnen geven.

Fig. 15. Ruine van het Romeinsche keizerspaleis te Trier, waaromheen menige
strijd tusschen Germanen en Romeinen is uitgevochten.

Naast deze onder zwaren financieelen druk zuchtende bevolking
stonden andere groepen, die gebukt gingen onder belastingdruk.
Naarmate de bevolking afnam en de regeering haar toevlucht
moest nemen tot huurtroepen, stegen de eischen van de schatkist,
terwij1 haar inkomsten verminderden. De notabelen in de provinciesteden werden er het slachtoffer van. De regeering dwong
hen het opgelegde quotum op te brengen, aan hen de taak overlatende het over de inwoners banner stad te verdeelen, en te zien
2
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het van hen los te krijgen. Natuurlijk gaf dat aanleiding tot afpersingen, maar nog veel vaker tot zware verliezen voor de notabelen. Zoo was althans sinds de tderde eeuw de rijksregeering
impopulair. Wie nu echter denkt, dat de provincies zouden trachten zich onafhankelijk te maken, vergist zich in den aard der omstandigheden. Een provinciale regeering zou voor juist dezelfde
moeilijkheden komen te staan. De eenige oplossing was een opheffing van het kostbare regeeringssysteem, en dat is van zelf ge-

Fig. 16. Strijd tusschen Markomannen en Romeinen. (Relief van de
Marcus Aureliuszuil te Rome).

komen, toen Germaansche vorsten, aan Been traditie gebonden,
over Romeinsche provincies gingen heerschen.
Deze Germaansche vorsten zijmechter geenszins als triomf antelijke overwinnaars binnengetrokken. In den regel kwamen zij er als
landverhuizers. Vele duizenden Germanen waren reeds tevoren
als krijgsgevangenen of bondgenooten rijksburgers geworden en
met land begiftigd. De zoogenaamde veroveraars dachten bij hun
invallen altijd aan zulk een landbezit. ,Zij hoopten gewoonlijk als
hulptroep in dienst te worden genomen, onder voorwaarde, dat hun
veteranen ,op de gebruikelijke wijze land zouden krijgen, zij het
dan oak op wat gunstiger condities dan andere' colonen. Dat zij
ten slotte vorsten zijn geworden, was niet het gevolg van wapen-
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geweld, maar van den onafwendbaren achteruitgang van het centraal gezag. In de geheel en al agrarisch geworden Romeinsche
wereld bestond geen natuurlijke band meer tusschen de provincies. De stadhouders, niet meer steunend op een recrutenleger,
loch op huurtroepen, en afhankelijk van plaatselijke invloeden,
moesten wel een plaatselijke politiek voeren, en gedroegen zich
van zelf als vazallen, waar de rijksregeering machteloos tegenover
stond. De bevelhebbers der huurtroepen, voor wier onderhoud zij

Fig. 1 7. Zilveren vondsten uit Hildesheim. Romeinsch tafelgerei, dat door de
levendige handelsbetrekkingen tusschen de Goten en de Romeinen in Germaansch
bezit zijn gekomen. (Kon. Museum, Berlin).

zelf te zorgen hadden, waren niet als ambtenaren te regeeren. Het
eenige bijzondere aan de Germanen was, dat hun aanvoerders,
hoewel oorspronkelijk buitenlanders, het stadhouderschap waarnamen in de provincie, die zij geacht werden te beschermen. Zoo
hebben nog de Merovingische koningen der Franken zich als Romeinsche vazallen beschouwd, trotsch op een titel als lien van
consul of patricius.
DE GROOTE VOLKSVERHUIZING.
Toen de Hunnen, een woest y olk van het Oeral-Altaische ras, in
375 Europa binnendrongen door "de groote Volkerenpoort" tus-
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sche den Oeral en de Kaspische Zee, vonden zij achter de rivier,
de Don, de rijken der Germanen. De Hunnen worden door gelijktij dige geschiedschrijvers geschetst als een geelkleurig ras met
scheeve oogen, meer gelijkend op dieren dan op menschen, altijd
voortstuivend in razende vaart op hun leelijke kleine paarden. Zij
leefden te paard, sliepen zelfs te paard en gebruikten te paard hun
voedsel, bestaande uit wortelen en rauw vleesch, dat zij onder het
zadel legden, om het zacht te maken. Met
lasso's, pi,j1 en boog bestormden zij een
dorp, snel als de bliksem, plunderden,
brandden en verdwenen met dezelfde
snelheid. De eerste Germanen, die met
hen in aanraking kwamen, waren de
Oost- en West-Goten. De Oost-Goten onder koning Emanarik, uit het beroemde
geslacht der Amalen, hadden vOOr het
binnendringen der Hunnen een groot rijk
gesticht met onderwerping van de omwonende Slavische en Toeraansche
volksstammen. Dit rijk vie! uiteen, toen
Emanarik, uit smart over de verwoestingen der Hunnen, zelfmoord had gepleegd. Bij de West-Goten, die ook, zij
het onder eigen aanvoerders, onder opperheerschappij van Emanarik had gestaan, scheidde het Christelijk deel der
bevolking zich af van de heidenen, en
vereenigde zich met de Oost-Goten, waarvan trouwens ook velen gedwongen waren de horden der Hunnen te volgen. Na
een overwinning bij Adrianopel, waar
keizer Valens sneuvelde (378), deden zij
Fig. 1 8. Gotische wapenen. een vergeefsche poging, Constantinopel
(naar Worsaae) .
te bestormen. De Romeinsche keizer
Theodosius trachtte de Goten rustig te
houden, door hen deelen van de provincies Dacie, Moesie en
Thracie af te staan, doch weldra waren zij de heerschappij der
Romeinsche keizers moede, en na een opstand werd Alarik, uit
het geslacht der Balten, tot koning uitgeroepen. Hij trok Griekenland en Thracie binnen, brandschatte Athene en plunderde Corinthe. De Romeinsche veldheer, de Vandaal Stilicho, die Griekenland terstond met leger en vloot te hulp kwam, sloot Alarik in
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op den Peloponnesus, doch het gelukte Alarik zich te bevrijden en voordeelige vredesvoorwaarden te bedingen. In 400
bereidde hij zich voor, het West-Romeinsche rijk aan te vallen.
Met een machtig leger trok hij over de Alpen, doch werd ook hier
tegengehouden door Stilicho, die hem bij Pollentia en Verona een
volkomen nederlaag toebracht. Dit maal werd Alarik gedwongen
terug te trokken, doch toen hij zes j aar later opnieuw een aanslag
waagde, stond zijn gevreesde tegenstander niet langer tegenover
hem. Stilicho was vermoord aan het hof
te Ravenna, op bevel van zijn schoonzoon,
keizer Honorius. Nu was de weg vrij en
in 408 trok Alarik voor de poorten van het
sidderende Rome. De keizerlijke residentie was de sterke vesting Ravenna en
eigenlijk zou het dan ook noodzakelijk
zijn geweest, eerst deze stad te veroveren,
om het rijk ten val te kunnen brengen.
Alarik begreep evenwel hoe weinig de
zwakke keizer Honorius eigenlijk beteekende en hoeveel indruk de val van de
"heerscheres der volkeren" in de oogen
der wereld zou maken. Ditmaal bleef
Rome nog voor plundering gespaard, ten
koste van een brandschatting, maar toen
keizer Honorius weigerde, Alarik de provincies of te staan, welke hij eischte, nam
Alarik reeds het volgend jaar Rome door
uithongering in. Hierop begaf hij zich
Fig. 19. Lanspunten met
naar Ravenna, om den keizer de vredes- runeninscriptie, gevonden
voorwaarden te dicteeren, maar toen hij in 865 te Muncheberg in
Brandenburg.
weldra bemerkte, dat Honorius poogde,
hem door valsche beloften om den tuin te leiden en in werkelijkheid betrekkingen onderhield met Alarik's doodsvij anden onder
de Goten, viol hij Rome in 410 voor den derden keer aan. Nu gelukte het hem de stad door verraad in te nemen. Dagen lang duurde de plundering, de paleizen van den adel werden in de asch gelegd, doch Alarik, die een Christen was, beval, dat menschenlevens
zooveel mogelijk gespaard moesten worden en dat niemand zich
mocht vergrijpen aan eigendommen der kerk. Rijk beladen met
buit trokken de Goten naar Campanie, waar zij zich aan weelde en
uitspattingen overgaven. Alarik's gezondheid, die tegen de zwaarste inspanning van den krijg bestand was geweest, werd door dit
1
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leven gesloopt en hij stierf plotseling in het kleine Zuiditaliaansche stadje Cosentia. Hij werd door zijn mannen begraven onder
het riviertje de Busento, omringd door kostbare schatten. De slaven, die het graf gegraven hadden, werden gedood, opdat niemand
zou kunnen verraden, waar 's konings laatste rustplaats was.
Alarik werd opgevolgd door zijn zwager Ataulf, gehuwd met de
zuster van Honorius, Galla Placidia, die door Alarik was buitgemaakt bij de plundering van Rome. In 412 sloot Ataulf een overeenkomst met den keizer, waarbij de West-Goten het zuidwesten
van Gallie kregen, op voorwaarde, dat zij de Romeinsche maat-

Fig. 20. Helm uit de 5de-6de eeuw.

schappij zouden handhaven en de Romeinen zouden beschermen
tegen de Germaansche stammen, die Gallie binnendrongen. Reeds
in den nieuwjaarsnacht tusschen 405 en 406 waren namelijk de
Vandalen, de Alanen en de Sueven den Rijn overgetrokken, en
strijdende tegen de Franken en de Allemanen, doorgedrongen tot
Spanje. (409). Ataulf stichtte een West-Gotisch rijk in Gallie met
Tolosa tot hoofdstad. Hij stelde zich ten doel, de verovering van
Spanje op de Alanen, Sueven en Vandalen. Hij viel echter door
moordenaarshand (415) en zijn echtgenoote Placidia werd door
den moordenaar meegesleurd als slavin. Zij herkreeg evenwel
haar vrijheid, toen Wallia tot koning der West-Goten was uit-
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geroepen. De moordenaar van Ataulf, die getracht had zich als
koning op te werpen, werd ter dood gebracht.
Keizer Honorius was in 423 gestorven en daar zijn secretaris,
Johannes, zich van den troon trachtte meester te maken, trail de
keizer van Byzantium op als beschermheer van den neef van
Honorius, Valentinianus III, wien het gelukte de keizerskroon te
bemachtigen. Gedurende de lange periode van zijn minderjarigheid werd de regeering waargenomen door zijn moeder Placidia,

Fig. 21. De MOjebrosteen, een van de runenvondsten die licht hebben geworpen
over het runenschrift.

Fig. 22. De bekende Roksteen, gevonden in Zweden,
waar de langste runeninscriptie ter wereld op Gtaat.

die door de West-Goten naar het West-Romeinsche hof was teruggezonden. Zij was de eerste regeerende vrouw in Rome. Men
ziet hieruit, dat de opvatting der Germanen omtrent de positie der
vrouw was doorgedrongen tot Rome. Aan haar hof streden twee
vooraanstaande legeraanvoerders, Aetius en Bonifacius om macht
en invloed, hetgeen veel tweespalt te weeg bracht. Bonifacius, die
stadhouder was in Afrika, voelde zich verbitterd, dat het Aetius gelukt was, hem van het hof te verdringen. In 429 noodigde hij de
Vandalen uit zich in Afrika te vestigen, doch al spoedig berouwde
hem dit, doch tevergeefs poogde hij hen te verj agen. Bij zijn terugkomst uit Afrika werd hij aangevallen door en leger, aangevoerd
door Aetius en sneuvelde.
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Toen de Oost-Romeinsche en de West-Romeinsche keizers zich
met elkaar verbonden tegen de Hunnen, die overal verwoestingen
aanrichtten, sloot Genserik, de koning der Vandalen, een verbond
met den aanvoerder der Hunnen, Attila, die het Balkanschiereiland was binnengevallen en de bevolking zoodanig teisterde door
moord en brandstichting, dat hem den bijnaam werd gegeven
van "geesel Gods". Het gelukte keizer Theodosius II den vrede te
koopen, maar toen eenige jaren later keizer Valentinianus III
weigerde zijn toestemming te geven tot een huwelijk van zijn
zuster Honoria met Attila, nam laatstgenoemde zich voor, het
Romeinsche rijk een beslissenden slag toe te brengen en op zijn
ruinen een Hunnenrijk te grondvesten. In het najaar van 450
verliet hij daartoe zijn legerkamp in Hongarije en trok over

Fig. 23. Gouden horens, gevonden te Gallehus in Zuid- Jutland. In 1802 werden
zij gestolen en gesmolten. Nu bestaan er nog slechts copieen van in verguld zilver.

den Rijn, gevolgd door een reusachtig leger, dat hoofdzakelijk bestond uit Germaansche stammen, die de Hunnen hadden
onderworpen. Metz werd geplunderd en na een gruwelijk bloedbad ging de tocht verder naar Orleans. Daar echter werd Attila
tegengehouden door Aetius, bijgestaan door Theodorik, koning der
West-Goten, Gunderik, koning der Bourgondiers en Merovig, koning der Franken, ieder aan de spits van een leger. Attila gaf de
belegering van Orleans op en trok terug naar de vlakten van Campanie, het tegenwoordige Champagne. Hier werd in 451 een der
bloedigste veldslagen der geschiedenis geleverd, nl. op de Catalaunische velden (Chalons). Theodorik, aan het hoofd van zijn
West-Goten, sneuvelde. Hij werd op het slagveld begraven en de
West-Goten riepen in bijzijn van den vij and zijn zoon Thorismund
tot koning uit, door hem op oud-Germaansche wijze op een schild
rond te dragen. Attila moest wijken en enkele dagen later trok
hij terug over den Rijn naar zijn vaste kampplaats. Van daaruit
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deed hij nog een inval in Italie om Honoria te bemachtigen, doch
een deputatie onder paus Leo I wist hem tegen te houden, voordat
hij Rome naderde. Opnieuw moest Attila terugtrekken. Korten
tijd nadien werd hij dood gevonden in zijn bed, naast zijn gemalin,
een Bourgondische prinses. Hiermede was de macht der Hunnen
in Europa ten einde; zij trokken terug naar Azie, terwijl de Germaansche volken, door hen voortgejaagd, sinds zij Europa waren
binnengedrongen, eigen rijken stichtten, of zich in Romeinschen
dienst stelden.
Er is waarschijnlijk Been persoonlijkheid in de oud-Germaansche helden- en sagenliederen zoo vermaard, als de figuur van
Attila (Etzel, Atli). Hij stond voor de oogen der Germanen als
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Fig. 24. Het bovenste vak van den kleinen gouden Koren van
Gallehus, uitgespreid.

een eerwaardige opperkoning; de sagen echter laten de geesten
der gesneuvelden den strijd op de van bloed doorweekte Catalaunische velden voortzetten.
De Hunnenstorm was uitgeraasd; de Romeinen konden herademen, doch weldra bleek, hoe verlamd het West-Romeinsche Rijk
was. Afrika was in handen der Vandalen, die van daar plundertochten ondernamen naar Sicilie en de kusten van Italie. De Sueven
hadden Spanje veroverd, doch waren daaruit zeif verdrongen door
de West-Goten; de Franken waren doorgedrongen tot de Somme,
de Bourgondiers hadden een rijk gesticht ten oosten van de Rhone,
Brittannie had men reeds geheel moeten opgeven. Toen Aetius
terugkeerde, na zijn overwinning op de Hunnen, werd hij vermoord door keizer Valentinianus, die zijn toenemende macht
vreesde. Twee krijgsmakkers van Aetius wreekten zijn dood door
Valentianius te vermoorden. Toen brak een tijdperk aan van
verwarring. De macht was geheel in handen van den Sueef Rici-
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mer, die verschillende keizers liet ombrengen en andere in hun
plaats stelde. Na zijn dood woedden gedurende langen tijd twisten
om den troon, totdat een Germaansch aanvoerder van huursoldaten, Odoaker, in 476 den koningstitel aannam en een einde maakte
aan het West-Romeinsche rijk.
Aldus was de toestand in Italie, toen de Oost-Goten binnentrokken. Nadat de Hunnen naar Azie waren teruggeweken, hadden
zij zich bevrijd en zich gevestigd in Pannonie als bondgenooten
van Rome. Op dit tijdstip stonden zij onder drie aanvoerders, loch

Fig. 25. Gotische gevangenen in den triomftocht van keizer Theodosius. (Relief
van de •Theodosiuszuil, opgericht door keizer Arcadius te Konstantinopel, in 401).

na hun dood vereenigde Theodorik, die waarschijnlijk een zoon
van een dezer drie was, in 475 alle Oost-Goten onder zijn scepter.
HET RIJK DER OOST-GOTEN IN ITALIE.
Keizer Zeno verschafte Theodorik land en verleende hem de
oude waardigheid van consul, nadat ook de in Thracie wonende
Goten zich bij hem hadden aangesloten. Toen hij gevaarlijk begon
te worden, besloot Zeno hem naar Italie te zenden, om Odoaker
ten val te brengen, die gedurende 13 jaar een voorspoedige regeering gevoerd had. In 489 trok Theodorik met heel het yolk der
Oost-Goten over de Alpen. Bij Verona werd Odoaker verslagen; hij
moest terugtrekken naar Ravenna. Theodorik nam Verona in, dat
de Goten Bern noemden. Deze stad is in de oud-Germaansche
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zangen vereenigd met den naam van Theodorik, waaruit de sagenfiguur "Diederik van Bern" ontstond. Nadat Theodorik Brie
jaar lang tervergeefs de stad Ravenna had belegerd, nam hij
list te baat en hood Odoaker aan, het rijk te deelen. Odoaker
liet de poorten van Ravenna openen doch werd spoedig daarna
tijdens een gastmaal door Theodorik vermoord.
Nu was deze alleenheerscher van Italie. Wel werd de keizer nog
steeds erkend, doch Anastasius, opvolger van Zeno, benoemde
Theodorik tot onderkeizer. Op den achterkant van de munten
verscheen Theodorik's monogram met de spreuk "Invicta Roma"
(Het onoverwonnen Rome). Om zijn macht tot het uiterste te be-

Fig. 26. De Triomftocht van keizer Theodosius. (Relief van de Theodosiuszuil).

veiligen, wist hij door huwelijken de Frankische, West-Gotische en
Bourgondische koningen aan zich te binden, terwijl hij zelf een
Frankische prinses tot gemalin koos en zijn dochters aan Bourgondische en West-Gotische koningen uithuwelijkte.
Nadat hij op deze wijze het bestaan van zijn rijk beveiligd
had, streefde Theodorik er naar het volgens goede wetten te bestieren. Hij handhaafde het Romeinsche recht en in de eerste
vijf boeken van de verzameling brieven en verordeningen, die zijn
secretaris Cassiodorus Senator heeft uitgegeven, prent Theodorik
zijn yolk voor alles eerbied voor de Romeinsche wetten in. Ook in
de administratie en belastingen bewaarde hij in hoofdzaak het
Romeinsche systeem. Bij de veroveringen des lands had in het
algemeen ieder zijn eigendom ongestoord gehouden en Theodorik
zorgde bovendien dat braakliggende gronden ontgonnen werden.
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Alle geschiedschrijvers dezer periode, ook de Katholieke, roemen
Theodorik, die zelf Ariaan was, om zijn matigheid, rechtvaardigheid, liefde voor zijn onderdanen en zijn vroomheid. Hij bracht
handel, kunst en literatuur tot bloei, beschermde de monumenten
der oudheid en bouwde zelf paleizen, stadsmuren, kerken en openbare badhuizen, vooral in zijn hoofdstad Ravenna. Theodorik
heeft veel bijgedragen tot de beoefening der wetenschap, en hoewel
hij zelf zijn naam niet kon schrijven, stond het geestelijk leven aan
zijn hof voor dien tijd hoog. Hier schreef Cassiodorus de kroniek
der Goten, die de basis vormt voor het geschiedwerk van Jordanes;
hier schreef de uitmuntende Aristotelische filosoof Boethius zijn
bewerkingen van Aristoteles, Archimedes en Euclides. In gevangenschap schreef hij zijn werk "De philosophie als troosteres",
waaruit blijkt, dat hij verzachting van smart en lij den vond in
vastheid van karakter.
Hoewel Theodorik spoedig in strijd kwam met keizer Anastasius,
werd zijn aandacht daarvan afgeleid door Gallie, waar de Franken
het West-Gotische rijk hadden overvallen. Theodorik haastte zich,
zijn stamgenooten te hulp te komen; hij versloeg de Franken, doch
eischte, dat de West-Goten zijn opperheerschappij zouden erkennen. Buitendien behield hij Provence, de streek ten oosten van de
Rhone. (507). Hij stond nu op het hoogtepunt van zijn macht, doch
zijn laatste jaren werden versomberd door een, voor hem ongewone, wreede daad. Hij liet namelijk in 524 den filosoof Boethius
en diens schoonvader Symmachus te Pavia terechtstellen, op de
bloote verdenking, dat zij aan het hoofd van een Katholieke samenzwering zouden staan. Gekweld door gewetenswroeging over deze
wreedheid, stierf Theodorik reeds in 526. Procopius, een OostRomeinsch historicus uit de zesde eeuw vertelt, dat Theodorik, kort
na de terechstelling, bij het middagmaal meende in den kop van
een grooten visch het hoofd van Symmachus te zien, die hem op
de vreeselijkste wijze bedreigde. Dit greep hem zoo aan, dat hij
terstond naar bed gedragen moest worden, waar hij enkele dagen
later overleed.
Volgens zijn eigen bepaling werd Theodorik opgevolgd door zijn
minderj arigen kleinzoon Athalarik, wiens moeder, Theodorik's
dochter Amalasvinta, het regentschap voerde. Zij volgde dezelfde
inzichten als Theodorik, handhaafde zijn regeeringsvorm en regeerde het rijk met veel doorzicht. Toen zij echter haar zoon op
Romeinsche wijze wilde opvoeden, werden de Goten misnoegd. Zij
werd op zij de geschoven en zocht steun bij keizer Justinianus. Dit
ontstemde het yolk nog meer en nadat Athalarik, in 534 was ge-
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storven, liet zijn bloedverwant Theodahad, die zich met geweld van
den troon had meester gemaakt, Amalasvinta in het bad ombrengen. Deze gebeurtenis was aanleiding voor Justinianus, die
steeds als Amalasvinta's beschermer was opgetreden, zich in de

Fig. 28. Het West-Romeinsche rijk voor zijn ondergang.

aangelegenheden der Oost-Goten te mengen. In 535 liet hij zijn
veldheer Belisarius landen op Sicilie en, na de verovering van dit
eiland, naar Rome optrekken. Tevergeefs bedelde Theodahad op de
nederigste wijze om vrede; Justinianus was niet te vermurwen. De
Goten kwamen bijeen, zetten Theodahad af, en riepen Wittiges tot
koning uit. Intusschen (537) hield Belisarius zijn intocht in Rome,

BELISARIUS IN ITALIE
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nadat de Romeinen vrijwillig de poorten der stad geopend hadden.
Doch nu slaagde Wittiges er in, een groot leger, versterkt door
Bourgondische troepen, te verzamelen. Dit leger waagde een heftigen aanval op Rome, doch deze aanslag mislukte na bloedigen
strijd. Ook een poging om Rome tot overgave te dwingen door de
Romeinsche waterleiding te vernielen, mislukte, en daar de vij and
inmiddels de eene stad na de andere veroverde, moest Wittiges
het beleg staken. Op dit tijdstip kreeg Belisarius versterking van
een Oost-Romeinsch leger, aangevoerd door den eunuch Narses. De
Oost-Goten zouden geheel en al door de overmacht verpletterd zijn,

Fig. 29. De Hunnen.

wanneer er tusschen de twee aanvoerders geen oneenigheid was
ontstaan. Toen de Oost-Goten Milaan hadden veroverd, gaf Belisarius in een brief aan den keizer, Narses hiervan de schuld,
waarop Narses werd teruggeroepen. Belisarius voerde den strijd
nu weer alleen; hij sloot Wittiges in te Ravenna. Deze zond een
deputatie naar den keizer, waarin hij om vrede smeekte op elke
voorwaarde. De deputatie keerde terug met een vredesaanbod op
voorwaarde, dat Wittiges het land ten noorden van de Po zou
afstaan en de belastingen met den keizer zou deelen. Wittiges
ging hier grif op in, doch Belisarius zette eigenmachtig het beleg
voort; door verraad trok hij Ravenna binnen, waar hij tot koning
der Oost-Goten werd uitgeroepen (540). Daar echter Justinianius
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juist op dat tijdstip werd
aangevallen door de Perzen, ontving Belisarius het bevel, naar
Constantinopel terug te keeren.
Hij scheepte zich in met Wittiges, diens gemalin en vele edelen. In Constantinopel werden
de Goten met groote achting ontvangen. Wittiges kreeg de waardigheid van patricius.
Het zag er thans naar uit,
alsof het met het Oost-Gotische
rijk gedaan was, doch de nieuwe
koning, Totila, slaagde er in den
moed der Oost-Goten te doen
opvlammen en toen de Byzantijnen, na een vergeefsche poging om Verona (de nieuwe
hoofdstad der Oost-Goten, daar
Ravenna in handen van den
vij and was gevallen) buiten Rome een aanval deden op Totila,
leden zij een volslagen neder-
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Fig. 30. Stilicho in het costuum van
consul. Afbeelding op een diptychon,
gesneden in ivoor.

laag. De Goten heroverden nu
een groot aantal der verloren
steden en begonnen Rome te belegeren. Opnieuw werd Belisarius naar Italie gezonden, doch
hij kon niet verhinderen, dat Rome in Totila's handen viel, daar
er in de stad een zoo nijpend gebrek aan levensmiddelen
heerschte, dat vele hongerigen
Bras aten, terwiji anderen door
zelfmoord een einde aan hun lijden maakten. Nadat Totila de
muren had geslecht, verliet hij
opnieuw de stad, die thans door
Belisarius werd ingenomen. Korten tijd daarna werd Belisarius
echter opnieuw teruggeroepen
naar Constantinopel. De krijgs-
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eer, die hij in vroegere veldtochten had verkregen, was eer verkleind dan vergroot. Nu werd Narses opnieuw tot opperbevelhebber in Italie benoemd. Bij Taginae in Eturie ontmoette hij het
leger der Goten, dat totaal verslagen werd. Totila werd zwaar gewond en stierf kort na den slag.
De gevluchte Goten kwamen bij een aan de andere zij de van de
Po en riepen Tej a tot koning uit. Toen hij te weten kwam, dat het
Narses' bedoeling was de schatten te Cumae te bemachtigen, begaf
hij zich zoo haastig mogelijk zuidwaarts, naar Campanie, doch
bij den Vesuvius werd hij door Narses ingesloten. Door honger
gedreven besloten de Goten te vechten en zoo vielen zij het Byzantijnsche leger aan, dat oneindig sterker was in aantal. Tej a
zelf vocht met den moed der wanhoop, doch sneuvelde, door een
speer in de borst getroffen (552). Niettemin hielden de Goten den
strijd drie dagen lang vol en eerst nadat Narses beloofd had, dat
zij hun eigeridom onbetwist mochten behouden, legden zij de wapens neer. Toen de overige Goten het resultaat van dezen slag
vernamen, gaven zij zich over en binnen korten tijd was Narses
meester van geheel Italie. Het veroverde land werd een OostRomeinsche provincie en de opvolger van Narses werd onder den
titel van exarch stadhouder van Italie te Ravenna.
HET RIJK DER WEST-GOTEN IN SPANJE.
In het voorgaande hebben wij medegedeeld, dat de West-Goten
onder de regeering van koning Wallia (415-419) de landstreek
om Toulouse toebedeeld kregen, van waaruit zij naderhand hun
rijk uitbreidden. Zoo veroverde Theodorik, die later sneuvelde op
de Catalaunische velden, het gebied tot aan de Loire en zijn zoons
Theodorik II (453 464) en Eurik (464 484) veroverden in den
strijd tegen den Suevenkoning Rekiar geheel Spanje, de noordwestelijke bergstreken uitgezonderd. Bij deze veroveringen voegde
Eurik nog het gebied tusschen Loire en Rhone. Eurik's zoon Alarik
II (484-507), werd aangevallen door den Frankischen koning Clovis en sneuvelde tegen hem, op de Vocladische velden, het tegenwoordige Vouille (507). Het scheen, dat heel het West-Gotische
rijk aan vernietiging ten prooi ging, vooral, daar godsdiensttwisten
tusschen de Arianen en Katholieken de inwendige rust vorstoorden.
Het rijk werd geregeerd door Theodorik den Groote, den koning
der Oost-Goten, doch het moest Provence afstaan en behield Septimanie, de streek om Narbonne, ten noorden van de Pyreneeen.
Theodorik werd tevens voogd over den nieuwen koning en regeer3
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de zoodoende ook over de West-Goten. Onder de volgende koningen, Theudis en Leovigild werd de strijd tegen de Sueven voortgezet. In 585 veroverde Leovigild het rijk der Sueven. Hij nam de
teekenen van koninklijke waardigheid aan, liet zijn eigen munten
slaan en verklaarde zijn nakomelingen gerechtigd, den troon te erven. De koninklijke residentie werd sindsdien verplaatst naar Toledo. Leovigild strafte met strenge hand
de edelen, die het lagere yolk poogden te
onderdrukken. Hij vervolgde de Katholieken met groote wreedheid, loch zijn tweede zoon en opvolger, Rekkared I (586601) omhelsde terstond na zijn troonsbestijging de Katholieke leer; op een concilie
van Toledo (586) zegevierden de Katholieken. Hiermede was een eind gemaakt aan
den bitteren strijd tusschen Katholieken en
Arianen, die des te gevaarlijker was, daar
de Katholieken steun vonden bij de Byzantijnen en de Franken. De West-Goten
werden nu al meer en meer geromaniseerd ; de Gotische taal werd verdrongen
en stierf eindelijk geheel uit. In 650 kon
koning Rekasvint een wet uitvaardigen,
die zoowel voor Goten als Romeinen diende en waarin o. a. het oude verbod betreffende huwelijken tusschen Goten en
Romeinen werd opgeheven. Den kerkelijken concilien moesten de koningen
steeds meer macht en bevoegdheid afstaan. Samen met de machtigen der kerk
streefden de wereldlijke paladijnen, gelijk zij genoemd werden, ernaar, rijkdommen te vergaren en hun macht over de
vrije boeren te vergrooten, de "pauperes"
Fig. 3 1 . Boethius. (Relief).
of "viles" zooals zij heetten, zoodat deze
bijna tot slaven verlaagd werden. Met de
toenemende welvaart deed ook het zedenbederf zich gelden en
ondanks de hervormingspogingen van eenige krachtige koningen,
was het rijk der West-Goten een vermolmd bouwwerk geworden.
Het was niet opgewassen tegen de legermacht der Mohammedanen,
en de laatste koning, Roderik, die door de vlucht zijner edellieden
bij Salado werd verslagen door den Mohammedaanschen aanvoer-
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der Tarik, verdronk tij dens zijn vlucht in een rivier (711). Tarik
veroverde daarop Toledo en onderwierp, van deze stad uit binnen
enkele jaren geheel Spanje.
DE VANDALEN IN AFRIKA.
Tijdens de Germaansche volksverhuizing waren ook de Vandalen door de Hunnen gedwongen hun oorspronkelijke woonplaatsen te verlaten. Wij hebben gezien,
hoe zij Gallie doortrokken tot het
Pyreneesche schiereiland, om, op
verzoek van Bonifacius, in 429 over
te steken naar Afrika, dat zij onder
hun koning Genserik na langdurigen strijd veroverden. Genserik was
inmiddels niet tevreden met de verovering van de Romeinsche bezittingen in Afrika, doch teisterde met
zijn zeeroovers ook de eilanden van
de Middellandsche Zee en de kusten
van Italie, j a zelfs zeilde hij in 455
den Tiber op en richtte de gruwelijkste plunderingen en brandstichtingen in Rome aan. In den loop
van enkele decennien grondvestte
Genserik een Vandaalschen staat
met Carthago als hoofdstad. Dit
rijk omvatte behalve de Afrikaansche bezittingen, ook Sicilie, Sardinie, Corsica en de Balearen. Een
poging van de Romeinen en Byzantijnen, om de Vandalen in hun
hoofdstad te overvallen, mislukte,
en eenige jaren voor Genserik's
dood sloten zij den zoogenaamden Fig. 32. Aetius, (relief op een
ivoren diptychon, behoort thans
eeuwigen vrede.
tot de domschatten te Monza).
Na Genserik's dood (477) verkreeg zijn zoon Hunnerik de macht.
Genserik had bepaald, dat de oudste van zijn geslacht moest opvolgen, om te voorkomen, b dat een minderj arige den troon zou
erven, hetgeen verzwakking van het rijk zou beteekenen. Hunnerik trachtte echter voor zijn zoon den troon te bemachtigen, door
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zijn bloedverwanten te vermoorden, doch dit plan mislukte. De
Vandalen, bij hun vestiging in Afrika, waren Arianen en hielden
hardnekkig vast aan deze overtuiging. Bij een edict in 484 liet
Hunnerik de Katholieke kerken sluiten, legde de hand op de bezittingen der Katholieken en verbande hen zelf uit het land. Toen
eindelijk Hilderik, de zoon van koning Gunnerik, in 523 aan de
regeering kwam, week hij of van de
politick zijner voorgangers, zoowel
wat betreft de Katholieken, die hij
liet terugkomen, als de Oost-Goten;
dit laatste, doordat hij, inplaats van
zich aan het oude verbond met hen
te houden, tot Byzantium overhelde.
Dit wekte misnoegen in den lande.
Hilderik werd in 530 afgezet, en Gelimer, een afstammeling van Genserik in zijn plaats tot koning uitgeroepen. Deze gebeurtenis nam keizer Justinianus te baat om Belisarius met een groot leger in Afrika
te doen landen, die, onder toej uichingen van de Katholieke bevolking, zijn intocht in Carthago hield.
Na een overwinning op de troepen
van Gelimer, sloot Belisarius hem
op in een bergpas, totdat Gelimer,

half waanzinnig van honger, zich
moest overgeven. (534). Belisarius
voerde hem mede naar Constantinopel en de laatste koning der Vandalen eindigde zijn leven als grondbezitter in Galatie op den grond, hem
door den keizer geschonken. Zijn

Fig. 33. Calla Placidia en haar
zoon Valentinianus II (Relief op
een ivoren diptychon, behoorende y olk viel uiteen; het rijk werd
tot de domschatten van Monza). Oost-Romeinsche provincie.

een

DE LANGOBARDEN.
Toen de Langobarden voor het eerst in de geschiedenis optraden,
hadden zij hun woonplaats aan de beneden-Elbe. Hierheen waren
zij gevlucht nit "Scandia", volgens Paulus Diaconus, hun geschiedschrijver, door honger gedreven. Spoedig deed zich bij hen het-

Fig. 34. Attila bij zijn tocht naar Rome (452) tegengehouden door Paus Leo den Groote.
(Naar het schilderi j van Rafael in het Vaticaan).

DE LANGOBARDEN

38

zelf de verlangen naar het zuiden gelden, als bij de andere Germaansche volkeren, en in de zesde eeuw hadden zij vasten voet
verkregen in Pannonie, waaruit zij onder hun koning Alboin,
gesteund door de Avaren, de oorspronkelijke bewoners de Gepiden,
verdreven. Gedurende den strijd van den Byzantijnschen veldheer
Narses tegen de Oost-Goten, maakten Langobarden als huursoldaten deel uit van diens leger, en nadat zij eens de schoonheid van het
zuiden hadden gezien, verlangden zij er steeds naar terug. Toen
de Avaren lastige buren begonnen te worden, verhuisden de
Langobarden dan ook in 568
onder hun koning Alboin naar
Italie. Na harden strijd veroverden zij Noord-Italie en
vestigden zich in vereenigde
r.!mtlesu
(ri4wristi$01
stammen in de veroverde streITtOtt
ken. Alboin was gehuwd met
Rosamunda, dochter van Kunimund, den koning der Gepiden.
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roes gebood hij zijn gemalin

uit deze gruwelijke schaal te
drinken, waarop zij hem uit
wraak liet ter dood brengen.
Na zijn dood werd de edelman
Fig. 35. Bladzij uit het Edict van koKlef tot koning gekozen.
ning Rothari, het oudste wetboek der
Op grondslag van de oude inLangobarden (Verkleind naar het origineel in de kloosterbibliotheek te
deeling in de provincies en bisSt. Gallen).
dommen, werd het veroverde
land thans ingedeeld in hertogdommen, "civitates", elk onder een
hertog, die aanvankelijk door den koning voor het leven werd
benoemd. Aan zijn zij de werd in elk hertogdom een man uit het
gevolg des konings geplaatst, die als domeinbestuurder met den
titel "gastald" naderhand de macht van den hertog voor een groot
deel wist te bemachtigen. Toen de veroveringen zuidwaarts
werden voortgezet, ontstonden de hertogdommen Spoleto en Benevento, die bijna zelfstandige staten werden, waar de hertogen zelf
gastalden aanstelden. Bij de verovering des lands hadden de Langobarden de oorspronkelijke bewoners hun eigendom grootendeels laten behouden als halfvrije onderdanen, aldionen, die, in
C+„T.

MOEILI JKHEDEN DER LANGOBARDEN

39

tegenstelling tot de vrije Langobarden, arimannen, geen dienstplicht hadden. Deze klasse-indeeling werd inmiddels vrij spoedig
vervangen door een indeeling volgens het vermogen, waarbij de
verschillende klassen scherp gescheiden werden door een ongelijk
weergeld. Daar de arimannen zich voor het grootste deel in de
steden vestigden, werden deze de middelpunten van den nieuwen
adel.

Fig. 36. Grafkapel van Calla Placidia te Ravenna.

Na den dood van Klef was het land geruimen tijd zonder koning; doch toen de Franken en Byzantijnen deze omstandigheid
te baat namen, om het aan te vallen, werd Klef's zoon Authari tot
koning gekozen. Hij breidde de grenzen van het Langobardische
rijk uit, totdat geheel Italie met uitzondering van het exarchaat,
Rome, Napels en de zuidelijke schiereilanden Apulie en Calabrie,
in hun harden was. Na Authari's dood kwam zijn krachtige, verstandige gemalin, de Beiersche koningsdochter Theodelinda, aan
de regeering. Zij huwde een telg uit een koningshuis, Agilulf van
Turijn, die daardoor koning over de Langobarden werd. Hij werd
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terstond in zwaren strijd gewikkeld met de oproerige hertogen,
doch hij overwon ze alien, met uitzondering van de hertogen van
Spoleto en Benevento, die zich vrijmaakten. De zoon van Agilulf
en Theodelinda, Adelwald, ging tot het Katholicisme over en liet
zich doopen te Monza. Ter herinnering aan dit feit bouwde Theodelinda den Dom van Monza, waar de Langobardische koningskroon nog steeds bewaard wordt.
De Langobarden waren tot dusver Ariaansch geweest; de Ariaansche partij kwam thans in opstand en verjoeg den Katholieken
koning. Nadat de aanvoerder dezer partij, Ariovald, eenigen tijd
koning was geweest, besteeg
Rothari van Brescia den troon
(636). Hij viel den exarch van
Ravenna aan en beroofde dezen
van een groot deel van zijn gebied. Rothari is echter het meest
bekend gebleven in de geschiedenis, doordat hij in 636 het wetboek der Langobarden uitgaf, een
vastlegging van hun oude rechtsgewoonten en rechtstoepassingen.
Onder de volgende koningen
was het rijk ten prooi aan binnenlandsche onlusten en buitenland
sche vijanden, totdat het koning
Theodorik de Groote. Liutprand (713-744) gelukte de
Fig. 3 7.
Teekening uit een handschrift
Langobardische macht weer te
v. d. llde eeuw.
sterken. Ook onder zijn bewind
kwamen de hertogen in opstand,
doch hij zette ze of en verving ze door zijn eigen bloed-verwanten.
Het inwendig bestuur legde hij vast in goede wetten, die sterk
beinvloed zijn door het Romeinsche recht. Zijn doel was de eenheid in Italie onder Langobardische opperheerschappij. Om dat
doel te bereiken moest hij de macht van den paus breken. In 736
viel hij paus Gregorius III aan, die zich als hinderpaal in zijn weg
had gesteld. De paus wendde zich tot Karel Martel om hulp, doch
deze weigerde elke inmenging. Dezen keer wist de paus Liutprand
nog tot vrede te bewegen, doch onder Liutprand's opvolger, Aistulf,
vielen de Langobarden Rome opnieuw aan. De nieuwe paus, Ste-
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phanus III, vluchtte over de Alpen en keerde terug met den
Frankischen koning Pepijn, aan de spits van een Frankisch leper.
Aistulf werd gedwongen een vernederenden vrede te sluiten. Bij
deze gelegenheid gaf Pepijn zijn veel besproken geschenk aan den
Pauselijken Stoel, dat door de pausen later als grondslag van den
Kerkelijken Staat werd beschouwd. Daar Aistulf zich inmiddels
niet aan de overeenkomst scheen te houden, trok Pepijn opnieuw
over de Alpen en legde den Langobardisehen koning nog vernederender verplichtingen op.
Toen Aistulf's opvolger Desiderius (757 774) opnieuw tegen
Rome optrok, kwam Karel de Groote den pans te hulp. Hij hield
Desiderius tegen, sloot hem in te Pavia en nam de stad na een
beleg van acht maanden in (774). Desiderius werd door de Franken gevangen genomen, en Karel de Groote nam den titel aan van
koning der Langobarden. Hiermede was de heerschappij der
Langobarden in Italie ten einde. Lateren pogingen van de hertogen, vooral die van Spoleto en Benevento, om zich onafhankelijk
te maken, drukte Karel de Groote met veel kracht den kop in.
DE RIJKEN DER ANGELSAKSEN IN BRITTANNIE.
De eerste in de geschiedenis bekende bewoners van Brittannie
zijn de Picten, van hetzelfde ras als de oerbewoners van Spanje, de
Iberiers; zij werden verdreven door de Gaelen, een Keltisch yolk,
waar Brittannie zijn naam aan dankt, namen daarop het land in
bezit en verdrongen de Gaelen naar het westen. Nu nog wonen zij
in Wales. Ook Ierland werd door Britten bevolkt.
De pogingen tot koloniseeren van de Romeinen strekten zich ook
tot Brittannie uit. Tacitus beschrijft in zijn werk, dat handelt over
zijn schoonvader Agricola, hoe het dezen gelukte, de bevolking van
Brittannie te onderwerpen. Ter bescherming tegen de Picten en de
Scoten, een yolk dat uit Ierland afkomstig was, en waaraan Schotland zijn naam dankt, liet Hadrianus een muur oprichten dwars
door het land, van de Solway-bocht tot de Tyne.
De noordelijke Germaansche stammen Beda, die in de achtste
eeuw de geschiedenis der Angelsaksen schreef, noemt hen "Angelen", "Saksen" en "Jutten" — over wier oorspronkelijke woonplaats de historici het nog steeds oneens zijn, trokken reeds in den
Romeinschen tijd herhaaldelijk op naar het zuidoosten van Engeland. Verscheidene keeren werden zij door de Romeinen teruggedrongen, doch na de verzwakking van het rijk konden de Romeinen hun bezittingen in Engeland niet langer handhaven; in het
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midden van de vijfde eeuw moesten zij ze opgeven. Nu werd het
ernst met de tochten der Germanen. Het eerst kwamen de "Jutten",
die onder hun aanvoerders Hengist en Horsa het eiland Thanet en
Kent veroverden. Na verloop van dertig of veertig jaar werden zij
gevolgd door de "Angelen" en de "Saksen" onder aanvoering van
hun oudsten, waarvan Cerdic en Cynric de bekendste zijn. Zij
stichtten het rijk Wessex. Onder voortdurenden strijd tegen de
Britten volvoerden de Angelen,
zooals zij zichzelf met een gemeenschappelij ken naam
noemden, de verovering van
het land in de 7de eeuw, nadat
de Britten waren teruggedrongen naar het westen. De veroveraars verdeelden het land:
de Angelen vestigden zich in
de noordelijke streken, de Saksen in Midden-Engeland en de
Jutten in Kent op het eiland
Wight en op de tegenover gelegen kust.
Toen de Angelsaksen bezit
namen van Brittannie, was
hun maatschappij nog zooals
Tacitus die heeft beschreven.
Hun ontbrak een gemeenschap-.
pelijk bestuur, een regeerend
lichaam. Elke stam had zijn
koning en zijn volksvergadeFig. 38. Cassiodorus Senator, uitmunring. Het yolk was verdeeld in
tend staatsman onder Theedorik
en diens opvolgers.
honderdschappen en de honderdschappen in dorpsgemeenschappen. Deze instelling handhaafden zij in het nieuwe vaderland. In Engeland stonden de honderdschappen gelijk met de
shire, elk met zijn, door het yolk gekozen opperhoofd. Deze had
aan zijn zij de een koninklijk ambtenaar, de gerefa of scirgeref a
(sherif), wiens macht steeds grooter werd. De dorpsgemeenschappen werden tunschappen, bestuurd door een tungerefa. Uit de
waardigheid van stamhoofd ontwikkelde zich de koninklijke waardigheid aldus, dat verschillende stammen zich allengs aan 66n
bijzonder krachtig opperhoofd onderwierpen. Zoo ontstonden
aanvankelijk zeven koninkrijken. Boven deze kleine koningen ver-
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'lief zich een met bijzonderen rang; hij kreeg den titel bretwalda.
De koninklijke waardigheid was in zooverre ierfelijk, dat de koningen uit dezelfde familie gekozen moesten worden. Het koninklijk gevolg kreeg nu ook een andere positie: de leden van het
gevolg, gesiths, of, gelijk ze later genoemd werden, thegns, werden
bij de verovering met land begiftigd. Het particulier bezit van
grond verving het vroegere gemeenschappelijk eigendom. Met het
eigendomsrecht op den grond ontstond later de z. g. trinoda ne-

Fig. 39. Theodorik's grafmonument zooals het er thans uitziet.

cessitas, d. w. z. de plicht tot den krijgsdienst en te werken aan
bruggen en vestingen. In de volgende tij den van oorlog onderwierpen de vrije boeren zich vrijwillig aan de grondbezitters, om
door hen beschermd te worden. De macht der grondbezitters nam
hierdoor toe, terwijl het aantal vrijen verminderde. De hoorigen
der grondbezitters heetten hlavaeta (broodeters), de grondeigenaars zelf hlafords (lords, broodgevers). De oude klasse-indeeling in eorls (edelen) en coerls (vrije boeren) moest spoedig wijken
voor een nieuwe, doordat de oude aristocratie van geboorte zijn

44

DE ANGELSAKSEN

beteekenis verloor. De nieuwe adel bestond uit de thegns des konings, die weldra op grond van hun weergeld "twaalfhonderdmannen" werden genoemd. De laagste klasse heette "tweehonderdmannen", daar hun weergeld slechts zooveel bedroeg. De oude
volksvergadering werd vervangen door een bijeenkomst van edelen, de Witenagemote.
Toen de Angelsaksen het land veroverden, ging de Romeinsche
cultuur ten onder, en gelijktij dig daarmee het Christendom. Dit
hield alleen stand in Ierland, dat in de vijfde eeuw was gekerstend
door den heiligen Patrick. Door de afgezonderde ligging van het
eiland kreeg het Christendom in
Ierland een andere richting dan in
Rome : het werd een monnikenkerk,
die kloosterlingen als zendelingen
uitzond. In 597 echter begon de
Roomsche, d. w. z. onder Rome georganiseerde zending onder de Angelsaksen. Paus Gregorius I (de
Groote) zond den abt Augustinus
met 40 monniken naar Brittannie. Er
Fig. 40. De z. g. ijzeren kroon
worth beweerd, dat hij de ingeving
der
Langobardische
koningen.
Volgens de sage liet koningin
daartoe kreeg bij het zien van eeniTheodelinde de kroon vervaardige
schoone, blonde jongemannen op
gen voor Naar tweeden gemaal,
de slavenmarkt van Rome, en bij
Agilulf, in 593, loch waarschijnlijk stamt ze uit de negende eeuw.
het hooren van hun eigenaardigen
(Dorn te Monza).
naam "Angeli" (Latijn: engelen).
Het eerst kwam Augustinus bij koning Ethelbert van Kent. Deze was kort te voren in het huwelijk
getreden met een Frankische prinses, die Christin was, en omhelsde nu zelf ook het nieuwe geloof. Hierna begaven de zendelingen zich naar Ethelbert's schoonzoon Edwin van Northumberland, die zich eveneens liet doopen. Nadat Edwin was gevallen in
den slag bij Hatfield (633) tegen den heidenschen koning Penda
van Mercia, zetten zijn zoons Oswald en Oswy den zendelingsarbeid voort, bijgestaan door monniken van het klooster op het
eiland Iona, ten westen van , Schotland. De strijd, die ontstond
tusschen de Iersche en de Roomsche kerken werd in 664 beslecht
op de synode van Whitby, door Oswald bijeengeroepen, waar de
Roomsche Kerk zegevierde.
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Fig. 4 1. Gouden vondsten uit een West-Gotisch koningsgraf, gevonden
in Roemenie. Thans in het museum to Boekarest.
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Nadat Oswy koning Penda had verslagen, wist hij zich te verheffen tot "bretwalda" over alle Angeisaksische rijken ten noorden
van de Theems. Later gelukte het Penda's zoon het rijk Mercia opnieuw tot den belangrijksten staat te maken, doch gedurende de

Fig. 42. Alboin drinkt zijn vrouw toe uit den schedel haars vaders.

geheele achtste eeuw voerden Mercia en Northumberland strijd om
de opperheerschappij. Toen Northumberland in een oorlog met
de Picten een deel van zijn gebied moest missen, en door het uitsterven van het oude koningshuis in 729 een kiesrijk was geworden,
verloor het steeds meer zijn oorspronkelijke macht. Nu had Mercia de heerschappij in handen, aanvankelijk betwist door Wessex.
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Onder koning Offa had Mercia zoo goed als de alleenheerschappij.
Offa versloeg de naburige volkeren, bracht den koning van Wessex
ter dood en verdrong de Britten, tegen wie een muur werd opgericht. Hij handhaafde zijn macht door een uitmuntende binnenen buitenlandsche politiek, zoodat hij in de oogen zijner tijdgenooten op dezelfde hoogte stond als Karel de Groote. Na Offa's

Fig. 43. De Angelsaksische rijken.

dood verloor Mercia vrij spoedig zijn
Fig. 44. Kroon van.
koningin Theodelinleidersschap, dat overging op -Wessex,
de met het kruis
welks koning Egbert (802-839) kan bevan koning Agilulf.
schouwd worden als grondvester van
(Dom to Monza).
den Angelsaksischen eenheidsstaat. Nadat hij in 829 in een beslissenden slag den koning van Mercia had
verslagen, onderwierpen de bewoners van Kent, Sussex, Essex en
Oost-Anglia zich vrijwillig aan zijn macht, en toen hij bovendien
Mercia, Northumberland en een deel van Wales overwon, waren
voor het eerst in de geschiedenis alle rijken der Angelsaksen onder
een koning vereenigd. De Germaansche staten in Engeland worden
voortaan als een eenheid beschouwd en kregen den gemeenschappelijken naam Anglia. Al hadden sommige rijkjes nog hun koningen, ze stonden toch alien onder heerschappij van Egbert.
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Op dit tijdstip werd Engeland voor het eerst geteisterd door de
Wikingen, die plunderingen en verwoestingen aanrichtten op de
kusten van Ierland en Schotland en de Theems opzeilden. In 838
werden zij door Egbert bij Hengesdune verslagen, juist toen zij

Fig. 45. Ruine van het klooster Hy op het eiland Iona.

Cornwallis wilden binnendringen. Onder Egbert en Ethelwulf
(839-858) verbrandden zij Londen en Canterbury, dat Augustinus
tot aartsbisdom had verheven. Onder de zonen van Ethelwulf
poogde men de aanvallen der Wikingen door geld of te koopen,

Fig. 46. Angelsaksische munten. (Muntenkabinet te Berlijn).

doch zij kwamen telkens terug. Zelfs stichtten zij eigen rijken binnen de grenzen van Brittannie, o. a. om York heen. Alfred de
Groote (871 901) die een ontwikkeld, beschaafd man was, voltooide de samensmelting der kleine rijkj es tot een nationals eenheid door gemeenschappelijke wetten en door het centraliseeren
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van administratie en financien. Alfred heeft clan ook een roemrijken naam in de geschiedenis van Engeland achtergelaten. Weldra
zullen wij hooren van zijn strijd tegen de Wikingen.

HET OOST-ROMEINSCHE RIJK.
VAN DE SPLITSING VAN HET ROMEINSCHE RIJK TOT DE
ISAURISCHE KEIZERS (395 717).
Nadat het Romeinsche rijk bij den dood van Theodosius den
Groote verdeeld was, gingen beide rijken een zeer verschillend lot
tegemoet. Terwij1 het West-Rreinsche rijk door de branding van
de volksverhuizing wordt verwolgen, dringt slechts een zwakke
golfslag daarvan door tot de muren
van Constantinopel. Onder de eerste keizers van het Oost-Romeinsche rijk, den zwakken Arcadius
(395-408) en Theodosius' II (408-450) was de macht eerst in handen
van den eunuuch Eutropius en
daarna van Theodosius' zuster Pulcheria, die na Theodosius' dood in
het huwelijk trad met den patricier Marcianus, die hierdoor keizer
werd (450-457). Na zijn dood
trad de kerk op den voorgrond, zij
kreeg steeds meer invloed, ook op
de wijding en erkenning van keizers, en keizer Anastasius (491518) moest zich geheel onderwerpen aan den patriarch en bij zijn
kroning beloven, dat hij zich zou
houden aan de orthodoxe kerkleer.
Fig. 47. Keizer Justinianus.
GlasHij werd opgevolgd door Justimozail to Ravenna.
nus I, onder wiens neef en opvolger Justinianus I (527 565) het
rijk zijn bloeitijd beleefde. Zijn doel was de hereeniging van de
oost- en westhelft en de herschepping van een Romeinsche wereld4
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heerschappij met een kerk tot grondslag. In het voorafgaande
hebben wij gezien, hoe hij het Oost-Gotische rijk in Italie en het
Vandaalsche in Afrika ten val bracht. Van zijn voorgangers had
hij den langdurigen gevaarlijken oorlog met Perzie geerfd. De
Perzische koning Khosroes I droomde van de stichting van een Per-

Fig. 49. Het paleis te Konstantinopel, waarin keizer Justinianus, naar beweerd
wordt, moet hebben gewoond.

zisch wereldrijk; hij drong Syrie binnen en verwoestte in 541 de
bloeiende hoofdstad Antiochie. Ook met hen wist Justinianus evenwel een dragelijken vrede tot stand te brengen zonder verlies van
gebied, die vijftig jaar duurde.
In het volgende zullen wij Justinianus' streven naar de hereeniging der kerk onder zijn eigen heerschappij bespreken. Zoowel hij
als zijn gemalin Theodora hadden groote belangstelling voor bouwwerken, zoodat onder hun regeering de eene prachtige kerk na de
andere verrees. Zijn bevordering der wetenschappen, vooral die
van het recht, waartoe hij door het uitgeven van wetboeken bij-
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droeg en de geschiedschrijving, die waardig vertegenwoordigd
werd door Procopius, evenals den handel, zullen wij elders
behandelen. De antieke beschaving beleefde een laatste renaissance onder Justinianus. In het hippodroom te Constantinopel
woedde de strijd tusschen de Blauwen en de Groenen, de Rooden
en de Witten, politieke en religieuze partijen, die in de arena
streden, zoowel met het woord als met andere wapenen, waarbij
het niet altijd zonder bloedvergieten toeging.
Het doel van Justinianus: het Oost- en West-Romeinsche rijk
te hereenigen, werd slechts tijdelijk bereikt. Reeds onder zijn opvolger Justinus II ging Noord-Italie verloren aan de Langobarden,
en spoedig ook de andere bezittingen in Italie. Onder Justinianus'
opvolgers Tiberius II, Mauricius en Phocas (578 610) werd het
rijk geteisterd door de vreeselijkste vijanden: de Avaren, de Hunnen, de Perzen, de Bulgaren, de Langobarden en bovendien door
binnenlandsche onlusten.
Het rijk werd gered door Heraklios, zoon van den exarch van
Africa (610 641). Op het Balkan-schiereiland richtten Avaren,
Bulgaren en Slaven hun verwoestingen aan, Egypte en Syria waren
overweldigd door de Perzen, die het heilige kruis van Jeruzalem
hadden ontvoerd. Pest en hongersnood teisterden het land; de keizer stond op het punt, Constantinopel te verlaten en de residentie
te verplaatsen naar Carthago. Doch nu trad de kerk op als redster.
Op haar kosten werd een leper uitgerust, dat optrok tegen de Perzen. Onder aanvoering van den keizer werden de Perzen teruggedrongen, Jeruzalem heroverd, en het kruis opnieuw geplant. De
Avaren, die inmiddels tot Constantinopel waren doorgedrongen,
moesten het beleg van deze stall na een maand opgeven. Zij
trokken terug en lieten het rijk voortaan met rust. Heraklios wekte
door zijn fanatisme, zijn gruwelijke Jodenvervolgingen en zijn
pogingen om zich te mengen in de dogmatische meeningsverschillen tusschen de orthodoxen en de monophysieten, de ergernis van
het yolk en toen de Arabieren optrokken tegen de provincies, vonden zij een gemakkelijken buit. Bij den dood van Heraklios (641)
hadden zij Syria en Mesopotamia reeds veroverd en waren zij bezig met het belegeren van Alexandria.
De dynastie van Heraklios regeerde tot 717 over het Oost-Romeinsche rijk. Onder de keizers van dit huffs: Constans II, Constantijn IV, Justinianus II, en anderen (641 717) ging het geheele
rijk, met uitzondering van Griekenland en het Grieksche gedeelte
van Azie, verloren. De Arabieren veroverden Africa en het grootste gedeelte van Klein-Azie; zelfs vertoonden zij zich voor de mu-
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ren van Constantinopel. Dezen keer kon de stad slechts gered
worden door "het Grieksche vuur", d. w. z. een mengsel van zwavel, teer enz., dat onder water voortbrandde. De Langobarden veroverden Italie en de Bulgaren namen het tegenwoordige Bulgarije
in bezit. Hierdoor was het rijk gelsoleerd en kreeg het steeds meer
een uitsluitend Grieksch karakter. De Grieksche taal verdrong het
Latijn en de Latijnsche titels der keizers werden in Grieksche veranderd.

DE ISAURISCHE KEIZERS.
(717-867).
Nadat Leo III, de opperbevelhebber van het leger van KleinAzie, met behulp van de Arabieren den laatsten keizer uit de dynastie van Heraklios ten val had gebracht en zelf in 717 tot keizer
was uitgeroepen, besloot hij
zich te bevrij den uit zijn
afhankelijkheid van de
Arabieren. Op het bericht
hiervan haastten de Arabieren zich een leger en een
vloot te zenden, om Constantinopel aan zee- en
landzijde in te sluiten, doch
na een beleg van een jaar
moesten zij, gedwongen
door honger en dorst, zich
terugtrekken. Leo hief de
oude afscheiding tusschen
civiele en militaire bevoegdFig. 5 1 .
Byzantijnsche ivoren schrijn.
(Kensington Museum, Londen).
heden op en verdeelde het
rijk in militaire districten,
themen, elk onder een strateeg, die administrateurs over kleinere
districten onder zich hadden. Nadat Leo door goede landbouwwetten voor de lagere landbevolking had gezorgd, gordde hij den
strijd aan tegen de kerk.
Leo's naam is bekend in de geschiedenis door den beeldenstrijd.
In zijn jeugd werd hij sterk beinvloed door de secte der Paulicianen, ijveraars voor een oorspronkelijk Christendom met zuivering
van alle uiterlijkheden en ritueele handelingen, die van de heidenen waren overgenomen. In 726 vaardigde hij een edict uit, waarin
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hij de aanbidding van beelden verbood. Misschien was hij tot
deze daad merle gedreven door de kritiek der Mohammedanen op
het gebruik van beelden. Dit werd het sein tot een oproer, dat
Leo slechts met de grootste moeite kon bedwingen. In zijn verbittering hierover gelastte hij in 728, dat de beelden geheel uit
de kerken moesten worden verwijderd. Deze stap verergerde den
strijd tusschen beeldenstormers, de ikonoklasten, en de beeldenvereerders, de ikonodulen. De laatsten werden vooral gevonden hij
het lagere yolk en de monniken. De beeldenstrijd was tevens oorzaak tot een breuk met den paus, Gregorius III, die den keizer in
731 door een s-ynode als ketter liet verdoemen. Gedurende dezen

Fig. 52. Mariakerk to Konstantinopel, typisch Byzantijnsche koepelkerk.

strijd, en terwij1 de Arabieren hun vijandelijkheden tegen Byzantium voortzetten, stierf Leo in 741. Hij werd opgevolgd door zijn
zoon Constantijn V Kopronymos (741-775).
Deze Constantijn moest eerst met zijn zwager een strijd om den
troon uitvechten en daarna door bestorming zijn hoofdstad innemen. Nauwelijks was deze strijd geeindigd of de pest drong uit
het oosten het land binnen en ontvolkte uitgestrekte gebieden, die
daarna door zuidwaarts trekkende Slaven bewoond werden, zoodat
bijna geheel Griekenland Slavisch werd. In 755 verschenen de Bulgaren voor de muren van Constantinopel. Zij richtten vreeselijke
verwoestingen aan, doch moesten ten slotte wijken. Terwiji de
oorlog tegen de Bulgaren werd voortgezet, liet Constantijn in 754
door een concilie niet alleen de beeldenvereering verbieden, doch
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ook het vervaardigen van beelden. Het was zijn bedoeling die bepaling met ijzeren wil door te voeren, doch in 775 stierf hij. Zijn
zoon Leo IV regeerde slechts vijf jaar en werd opgevolgd door zijn
negenjarigen zoon Constantijn VI (780-797), voor wien zijn moeder Irene het bewind voerde. Zij schaarde zich aan de zij de der
beeldenvereerders en liet in 787 door een concilie te Nicaea besluiten, dat het aanbidden van beelden zeker verboden was, doch
dat deze gegroet moesten worden met een knieval en een kus.
Constantijn trachtte zijn moeder te verdringen, doch zij liet hem
in 797 de oogen uitsteken en zette het bewind alleen voort. Zij regeerde gedurende vijf jaar, in welken tijd de Arabieren met succes
den voortdurenden oorlog met het rijk voortzetten. In 802 werd zij
gevangen genomen en uit het land verbannen door den groot-schatmeester Nikephoros, die zich zelf tot keizer liet kronen (802811), Hij werd gedwongen afstand te doen van zijn aanspraken op
Rome en Midden-Italie, doch behield Zuid-Italie, Dalmatie, Istrie,
en Venetie.
Op een onvoorspoedigen veldtocht tegen de Bulgaren sneuvelde
hij. Hij werd opgevolgd door zijn zwager Michael I (811-813),
die na een nederlaag tegen de Bulgaren, gedwongen werd de regeering neer te leggen. De veldheer Leo V besteeg nu den troon.
Hij versloeg de Bulgaren en sloot met hen een vrede, die dertig
jaar duurde (814). Leo nam aanstonds een vijandelijke houding
tegen de beeldenvereerders aan, die hij zelfs liet verbannen, totdat
eindelijk een van zijn persoonlijke vijanden, de generaal Michael,
met hulp der beeldenvereerders zich den weg naar den troon baande en Leo tij dens den kerkdienst liet vermoorden (820).
Michael II (820-829) hief de ballingschap der beeldenvereerders
op en liet particuliere vereering van beelden toe. De rust van zijn
regeering werd verstoord door een oorlog met de Arabieren, die
Creta en een groot deel van Sicilie veroverden. Op Michael volgde
zijn zoon Theophilos (829-842), onder wiens regeering de Arabieren den oorlog met succes voortzetten. Theophilos werd opgevolgd door zijn vierjarig zoontje Michael III (842-867), gedurende
wiens minderjarigheid keizerin Theodora het bewind voerde. Zij
riep in 842 een concilie bijeen te Constantinopel, waarbij de beeldenstormers in den ban werden gedaan en besloten werd, de beelden en crucifixen opnieuw in de kerken te doen plaatsen. Hierop
volgde een bloedige vervolging van de Paulicianen, die naar de
Arabieren overliepen en het rijk nog lang daarna veel last berokkenden.
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Fig. 53. Plafondschildering van glasmozaik in Byzantijnschen stiji
(S. Marco, Venetie).

Onder de regeering van Michael III begon de Grieksche kerk haar
grooten zendingsarbeid onder de Slaven. De Slaven op den Peloponnesus werden bekeerd en in 864 zond de patriarch Photius een
missionaris naar de Russen. Onder de Slaven in Moravie traden
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de gebroeders Methodius en Kyrillus op als stichters van een rationale Slavische kerk. In 864 liet Boris, worst der Bulgaren, zich
bekeeren en doopen. Het bleef een punt van strijd tusschen den
paus te Rome en den patriarch te Constantinopel, wie van beiden
het hoofd moest zijn van deze Bulgaarsche kerk. Deze strijd was
olie in een vuur, dat reeds vroeger was opgelaaid. De eigenlijke
regent Bardas, caesar van Constantinopel, had den patriarch laten
afzetten en hem doen vervangen door een ander, een leek. Nu
eischte de paus op een synode te Rome, dat de afgezette patriarch in zijn
ambt hersteld zou worden.
De nieuwe patriarch, Photius, antwoordde hierop
door alle gebruiken en,
leerstukken, die van die
der Grieksche kerk of weken, als kettersch te brandmerken en bovendien den
paus in den ban te doen
Fig. 54. Aanval met Byzantijnsche vuurwaen hem als afgezet te bepenen. (Naar een handschrift in het
Vaticaan).
schouwen. Inmiddels geschiedde iets, dat de veete tusschen den paus en den patriarch ti jdelijk op den achtergrond drong en de zaak een ander karakter
gaf. Het was namelijk een nieuwen gunsteling, Basilios, gelukt
Bardas' plaats bij den keizer in te nemen en nadat Bardas op een
veldtocht in de keizerlijke tent vermoord was, werd Basilios tot
caesar uitgeroepen. Toch ontstond spoedig een gespannen verhouding tusschen den keizer en Basilios. De laatste plaatste zich
aan het hoofd van een samenzwering, drong met eenige huurlingen
de vertrekken van den keizer binnen en vermoordde hem (867).
Hierop liet hij zichzelf tot keizer uitroepen onder den naam Basilios I.

DE WEDEROPBLOEI VAN PERZIE.
Nadat het Parthische rijk in Voor-Azie eenige eeuwen lang zoo
sterk had gestaan, dat het zelfs aan den Romeinschen lust tot
wereldverovering het hoofd had kunnen bieden, begon het bergafwaarts te gaan. Een kwaad teeken was het reeds, dat de macht
van den opperkoning werd beperkt ten voordeele van de kleinere
vorsten, die zich later zoo goed als onafhankelijk maakten. Hier-
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door werd voor de Perzen den weg geopend tot de onafhankelijkheid. Zij lieten de gelegenheid niet voorbijgaan en hadden bovendien de fortuin op hun hand. In 226 ontstond een nieuw Perzie,
omvattende Iran en Babylonia.
De man, die den opstand had aangevoerd en die koning van het
herschapen Perzische rijk werd, was Ardarsjir (Artaxerxes) I.
Door hun laden bewezen de Perzen, dat de lange onderworpenheid hun gediend had om krachten te zamelen. Reeds onder hun
eersten koning waagden zij
het de Romeinen aan te vallen.
t; Ook de volgende tijd kenmerkt zich door voortdurende veldtochten tegen de Romeinen. De zaak zou er voor
de laatsten leelijk hebben uitgezien, wanneer niet andere
volken in Voor-Azie, den
jongen Perzischen staat vreesend, de zij de van Rome hadden gekozen. Hoe ernstig de
Romeinsche keizers het Perzische gevaar duchtten, blijkt
het duidelijkst uit het feit,
dat zij zelf verschillende
veldtochten naar dit land.
aanvoerden. Keizer Valerianus werd in 260 bij Edessa
gevangen genomen; bij een
Fig. 55. Perzische stollen uit de middelandere ontmoeting, ruim
eeuwen, met ingeweven patronen.
honderd j aar later, viel de
groote Romeinsche keizer Julianus. In de volgende tij den veroverden de Perzen zoowel Mesopotamia als Armenia. Door een
overeenkomst gelukte het keizer Theodosius den Groote in 390 een
deeling tot stand te brengen.
Na den val van het West-Romeinsche rijk werd de strijd voortgezet met het Oost-Romeinsche. In 562 moest Justinianus een
vrede van 50 jaar koopen. Deze overeenkomst beschouwden de
Perzen slechts als een voordeel, dat hun niet belette in 570, dus na
negen j aar, door de verovering van Armenia den oorlog te hervatten. Ook Phocas had voortdurend tegenspoed in zijn strijd tegen
de Perzen, die in dezen tijd ongehinderd hun verwoestingen in
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Klein-Azie, Syrie en Palestina konden aanrichten. Het was evenwel Been wonder, dat een bijna onafgebroken oorlog van vier
eeuwen lang het Perzische rijk uitputte. Innerlijke scheuring en
een algemeene ontbinding deden zich gelden en toen in het midden van de zevende eeuw de Arabieren hun vreeselijken aanslag
op het rijk pleegden, stortte Perzie ineen.
Deze eeuwen van krijg hadden weinig tijd gelaten voor cultureele ontwikkeling. Het geestelijk 'even kwam nog het meest
tot ontplooing in den
strijd tusschen de verschillende godsdienstige
stroomingen. In het oude
Perzie hadden de aanhangers van Zarathustra
den hoofdtoon gevoerd,
doch reeds in de eerste
jaren van het Nieuw-Perzische rijk ontstond een
nieuwe leer, die een ernstige mededingster voor
de oude bleek te zijn. In
dezen tijd viel namelijk
het optreden van Manes,
die een rijkere en meer
Fig. 56. Perzische stoffen uit de middeleeuwen, met ingeweven patronen.
innerlijke religie wilde
invoeren. De sterke priesterstand wist den aanslag of te weren, hoewel de strijd eeuwen
lang bleef voortwoeden. Zeus het Christendom verloor tegen den
ouden godsdienst, al zegevierde die niet volkomen. Doch toen
kwam de Islam, de leer, die haar aanhangers aanspoort het geloof
met geweld van wapenen te verbreiden, en hoewel de tegenstand
slechts langzaam gebroken kon worden, was de zegepraal van den
Islam in Perzie toch volkomen.
■ ..

DE WERELD VAN DEN ISLAM.
DE ARABIEREN VOOR MOHAMMED.
Arabie, waarvan het grootste deel bestaat uit een hoogvlakte, herbergt een gebied, zoo uitgestrekt als een vierde van Europa en telt
ternauwernood vijf millioen inwoners.
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De inboorlingen ten tijde van Mohammed waren in hoofdzaak
Bedoeinen, een nomadenvolk. Zij waren verdeeld in stammen, elk
onder zijn opperhoofd. Daar de gastvrijheid bij de Arabieren
steeds hoog in aanzien stond, moesten deze opperhoofden zich in
een zekeren welstand verheugen, om zich naar behooren van hun
taak te kunnen kwijten. Gewoonlijk waren zij stilzwijgend de
aanvoerder van hun stam in tijden van oorlog, doch wanneer een
opperhoofd niet over krijgshaftige eigenschappen beschikte, kon
de stam naast hem een afzonderlijken legeraanvoerder kiezen.
Voor het beslechten van twisten had het opperhoofd een vrederechter naast zich. De familie vormde de grondslag der Arabische
maatschappij. Binnen het gezin had de varier onbeperkte macht;
hij kon zijn zoons
verstooten en pas geboren dochtertjes levend doen begraven.
Het geslacht vormde
de band tusschen de
gezinnen. Wie door
zijn geslacht was nitgestooten, moest
trachten zoo spoedig
mogelijk in een nieuw
Fig. 57. Gebed in de woestijn, met het gelaat naar geslacht opgenomen
Mekka gekeerd.
te worden. Dit was
mogelijk door een
huwelijk of door het afleggen van een eed. De aangelegenheden
van een lid waren van belang voor het geheele geslacht. Dit kwam
vooral tot uiting bij de bloedwraak. Wanneer een lid van een geslacht iemand uit een ander geslacht vermoord had, was het de
moreele plicht van dit laatste geslacht wraak te nemen op een
der bloedverwanten van den moordenaar. Hierdoor ontstonden
de wreede veeten, waardoor soms heele geslachten uitgeroeid werden. Om hier een einde aan te maken, trachtte men de bloedverwanten van den moordenaar over te halen tot het brengen van een
verzoeningsoffer, dat gewoonlijk bestond in honderd kameelen.
De bloedwraak had evenwel dit voordeel, dat de Arabieren op
hun plundertochten zooveel mogelijk menschenlevens spaarden,
uit angst voor de gevolgen, die een moord achter zich sleepte. Om
een vredige verhouding mogelijk te maken in dezen tijd zonder
wetten, met telkens uitbarstenden strijd tusschen de verschillende
.geslachten, bestonden er een aantal beschermende voorschriften.
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Zoo was men in het huis van zijn gastheer steeds veilig, zelfs al
was deze een vij and. Wie zich aan een gast vergreep, had zich
schuldig gemaakt aan een der afschuwelijkste misdaden. Ook in
de tempels waren de Arabieren veilig en in de heilige maanden,
waarin de groote markten werden gehouden, konden personen, die
overigens den plicht hadden bloedwraak op elkaar te nemen, rustig
samen zaken doen.
Wetten hadden de Arabieren niet, loch rechten en gebruiken
werden door mondelinge overlevering voortgeplant. Wat trouwens
in het rechtswezen ontbrak, werd ruimschoots aangevuld in godsdienstige vormen, geloften en zelfvervloekingen. Door een vloek
over zichzelf uit te spreken, verplichtte men zich, een overeenkomst

Fig. 58. De heilige familie: Mohammed, Ali, Hassan en Hussain
(Perzisch Miniatuur).

na te komen. Het bezit der BedoeInen bestond uit kudden, meest
van kameelen. Deze dienden ook als betalingsmiddel, daar de
Arabieren in dien tijd nog geen munt hadden. Alleen tempels en
enkele rijke particulieren bezaten eigen grasgronden. De koopsom
voor zijn bruid betaalde de Arabier in kameelen aan den varier,
broeder of aan andere naaste verwanten der vrouw. In het algemeen had hij meer vrouwen, die dikwijls bij de erfenis overgingen.
Wanneer hij zijn vrouwen niet kocht, roof den de Arabieren ze op
hun talrijke plundertochten van andere stammen; deze plundertochten werden als een wettig geoorloofd ambacht beschouwd. De
man had onbeperkte macht over zijn vrouwen. Hij had het recht
haar te straffen, j a, zelfs te dooden. Door het uitspreken van een
bepaalde formule kon hij haar ten alien tijde verstooten. Een zeer
gebruikelijke formule luidde aldus : "Je bent voor mij als de rug

62

DE ARABIEREN VOOR MOHAMMED

van mijn moeder". Hoewel de man, als gezegd, groote macht over
de vrouw had, was haar positie geenszins slecht. Zij werd hoog
geeerd en kon met den man deelnemen aan ziekenverpleging en
aan het gezelschapsleven, waarbij zij evenwel het gelaat met een
sluier moest bedekken. De vrouwen volgden de mannen in den
oorlog; achter de gevechtslinie spoorden zij de strijders aan, of
hoonden hen, wanneer zij zich laf gedroegen. Behalve zijn vrouwen bezat de Arabier nog bijwijven, slavinnen, die hij had gekocht

Fig. 59. Biddende Mohammedanen in de woestijn, dichtbij een oase. Op het
oogenblik, toen de foto genomen werd, bevonden zij zich in de tweede bidhouding,
voorover gebogen, zoodat de vlakke handen de knieen aanraken.

of geroofd. De positie der slaven was in het algemeen goed, al was
een huwelijk tusschen een vrije vrouw en een slaaf niet denkbaar.
Aileen in de grout steden, o. a. in Mekka was hun positie ten tijde
van Mohammed minder gunstig.
Na den regentijd kwamen de Bedoeinen bijeen op de groote
weilanden en nu begon de gelukkigste tij d van het j aar, waarin de
groote markten gehouden werden, beschermd door de voorschrif ten
voor de heilige maanden. De Arabieren, die geen kudden bezaten,
voorzagen in hun onderhoud door j acht en visscherij of door het
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verbouwen van dadelpalmen, boekweit en koren, ook wel uit de opbrengsten van wijngaarden en vruchtentuinen. De landbouwers,
die in Zuid-Arabie en in de
oasen woonden, werden veracht door de Bedoeinen, de
vrije zonen der woestijn.
Ook handwerk werd als
minderwaardig beschouwd
en werd het meest beoefend
door de Joden, die het ver
hadden gebracht in weefkunst en goudsmederij. De
waren werden in groote karavanen naar de kusten gevoerd, waar zij door Indiers en Aethiopiers verscheept werden. Wat de
Bedoeinen noodig hadden,
verschaften zij zich op de
markten door hun kameelen in ruil to bieden. Op
deze markten ontplooide
zich een bout Oostersch leven. De joden sloegen er
hun marktstellen en wijnkramen op, terwijl de BeFig. 60. Arabische karavaan op een tocht.
doeinen met wijnbekers in
(Naar "l'Art Arabe").
de • hand luisterden naar
Grieksche zangeressen en naar dichters, die er hun verzen kwamen
voordragen. Ook wel verdreven zij den tijd met het hazardspel.
Hier werden de overeenkomsten tusschen de stammen gesloten, hier werden
liefdesbetrekkingen aangeAIIII
knoopt. Deze markten waFig. 6 1 . Proeve van het oudste Arabische
ren lichtpunten in het een- schrift,
het Kufische, genoemd naar de
tonige Bedoeinenleven en
stad Kufa in Mesopotamie. De oudste Arabische Koran-handschriften, munten en grafvormden de eenige gelegeninscripties vertoonen de Kufische
heid, waarbij de Arabieren
letterteekens.
zich een yolk voelden.
De Arabieren hadden Been geschreven literatuur. De schrijfkunst was alleen bekend bij de kooplieden in de groote steden, die
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trouwens meestal Joden of Christenen waren. De cultuurerfenis
hunner voorouders: geschiedenis en rechtsgebruiken, sprookjes
en gedichten, bewaarden zij door mondelinge overlevering. In fraai
opgebouwde verzen zongen de Arabieren den lof van wijn en liefde, in schimpliederen hoonden zij hun vijanden. Van een dichter
geloofde men, dat hij onder invloed van de demonen, de Dschinnen, stond en dat hij in staat was de toekomst te ontsluieren.
In godsdienstig opzicht was de tijd vOOr de geboorte van Mohammed een tijd van gisting. De oude godsdienst: het aanbidden
van sterrengoden, die hun woning in een steen of een boom hadden,
had zijn bekoring verloren. Door den omgang met Joden, Christenen en Perzen waren opvattingen uit de godsdiensten dezer volken
in de verbeelding der Arabieren doorgedrongen en in Mohammed's

Fig. 62. Mohammedaansche bidhoudingen.

tijd waren reeds verschillende profeten opgestaan, die met hun
aan het Christendom of aan het Jodendom ontleende verkondigingen hun landgenooten poogden te wekken. Onder invloed van
deze godsdiensten was allengs het geloof aan een god, Allah,
ontstaan. Mekka was de stall, waarvan de nieuwe religieuze beweging zou uitgaan, de leer, die haar intocht in de geheele oostersche
wereld zou houden en die nog heden, na 1300 j aar, millioenen
menschenharten is blijven boeien.
HET LEVEN VAN MOHAMMED VOOR DE VLUCHT NAAR
MEDINA.
Door het heiligdOm, dat den heiligen zwarten steen, de Kaaba
bevat en waaraan bedevaarten en markten verbonden waren, was
Mekka gegroeid tot een bloeiende handelsstad. Hier werd Moham-
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med, kort voor het jaar 570 geboren. Zijn varier, de koopman
Abdallah, stierf op een zakenreis naar Medina, kort voor de geboorte van den zoon.
Toen Mohammed nog slechts zes jaar oud was, stierf ook zijn
moeder. Hij kwam in huis bij een broeder zijns vaders: Aboe
Talib. Zijn geboorte zoowel als zijn jeugd zijn zoo omweven door
legenden, dat het onmogelijk is, daarin een historische kern to
vinden. Zoo vertelt een Bier legenden, dat Mohammed, toen hij
eens zijn oom op een zakenreis naar Syrie vergezelde, reeds herkend werd als de aanstaande profeet door het profetenteeken, een
eigenaardig vlekje op den rug. Gedurende zijn verblijf bij zijn
oom, die een arm man was, moest Mohammed aanvankelijk in

Fig. 63. Mohammed belegert een burcht. (Arabisch miniatuur van 1314-1315).

zijn onderhoud voorzien door het hoeden van de kudden der bewoners van Mekka. Na eenigen tijd echter vinden wij hem in
dienst van de rijke koopmansweduwe Chadidj a. Deze werd verliefd
op den jongen man en trad, ondanks het vrij groote verschil in
leeftijd, met hem in het huwelijk. Zij schonk hem verscheidene
kinderen, waarvan evenwel de meesten reeds jong stierven. Slechts
een van hen, Fatime, die uitgehuwelijkt werd aan Mohammed's
neef Ali, behoedde het geslacht voor uitsterven. Uit de heilige
schrift der Mohammedanen, den Koran, waarin vele aan den handel ontleende uitdrukkingen voorkomen, kan men zien, dat Mohammed voor zijn ommekeer, daar geheel in opgegaan is.
In Mekka kwam Mohammed al vroeg in aanraking met Joden en
Christenen en allengs rijpte in hem de godsdienstige zin. In het
bijzonder maakte de voorstelling van een oordeel, dat nabij was
5
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diepen indruk op hem. Hij verviel meer en meer in gepeins
hallucinaties, en toen hij zich eens op den berg Hira be yond, kwam
hij tot het besef van zijn roeping. Verschillende overleveringen
vertellen, hoe die openbaring tot stand kwam, doch alien stemmen
overeen in dit punt, dat de engel Gabriel zich boven op den berg
aan Mohammed vertoonde en den jongen man mededeelde, dat
deze uitverkoren was tot boodschapper Gods. Sinds dien dag had
Mohammed dikwijls openbaringen van den engel Gabriel, die hem

Fig. 64. De heilige feestplaats met duizenden pelgrims. Het hooge vierkante
bouwwerk is de Kaaba (eigenlijk ''Dobbelsteen'') ca. 15 M. hoog, 12 M. lang
en 10 M. breed. De Kaaba is bedekt door een zwart tapijt, dat elk jaar vernieuwd
wordt. In den zuid-oostelijken hoek, op manshoogte, is de zwarte steen ingemetseld,
die de pelgrims bij de groote feesten, als zij zeven maal om de Kaaba, loopen,
kussen of aanraken.

duidelijk maakte, wat hij moest verkondigen. Het centrale in
deze eerste openbaringen zijn de dag des oordeels en de daarmee
samenvallende verschrikkingen. Zij beschrijven de gruwelen van
de hel en de vreugden van het paradijs. De zaligen wandelen in
heerlijke tuinen en genieten van den besten wijn, omringd door.
schoone vrouwen. Scherp keert Mohammed zich tegen de heidensche goden door het loven van Allah, den eenigen God. De ethischegeboden, goede daden, bidden en waken, werden ingeprent als
noodzakelijk voor het verwerven van de eeuwige zaligheid.
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korte zinnen, meest berijmd proza, legt Mohammed zijn verkondigingen neer. Hij maakt daarbij gebruik van de voorstellingswijze der Arabische profeten, zooals hij ook aan hen de bezweringen ontleent, waarmede hij zijn toespraken inleidt.
Chadidj a geloofde terstond
aan Mohammed's goddelijke ("A1 -N,AVA`rWft &WAWANW,A
AWAWOAVO Wg WAY*N.`f"N
roeping en weldra gingen
een groot aantal van zijn
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bloedverwanten en vrienden
M..`o.
tot zijn leer over, doch het
oft
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duurde geruimen tijd, voor0, I
dat hij met zijn verkondigingen in het openbaar optrad. Tot zijn eerste aanhangers hoorden zijn aanstaande schoonvader, Aboe
Bekr, een rijk koopman te
Mekka, en Ali, die later zijn
schoonzoon zou worden. Bij
de overige bewoners van
Mekka stuitte hij op heftigen
tegenstand, daar zij door
hem hun economischen welstand bedreigd achtten. Im- WM ~AN/At/Ay/XI /A VXV/A\YI
WAYe (4 "A* t riAWAVAt
mers: Mekka's bloei vond
zijn oorzaak voor een groot Fig. 65. Gedeelte van een Mekka-certifideel in de aanwezigheid van cast. ledere geloovige Mohammedaan, die
het heidensche heiligdom, de den pelgrimstocht naar Mekka heeft volbracht, krijgt een dergelijk certificaat, dat
Kaaba. Zij vreesden, dat de als een paspoort voor den Hemel wordt
handel zou verminderen, beschouwd. In het midden het eigenlijke
van den tocht, de plaats waar Gods
wanneer dit heiligdom zijn doel
Huis ligt (Kaaba). De overleveri ig wil,
aantrekkingskracht zou ver- dat het Abraham was, die de Kaaba bouwliezen. Buitendien achtten de. Links ziet men Beer Zemzen, d. i. de
bron van Zenzen, die Hagar ontdekte,
zij Mohammed's zedelijke toen Ismael op het punt stond te sterven.
van dorst. Boven een citaat
geboden niet op zich van
uit den Koran.
toepassing. Vergeefs dreigde
hij hen met ondergang door
hen te wijzen op het vreeselijk lot van machtige steden, die het
woord van een profeet in den wind hadden geslagen. Het duurde
niet lang, of de grooten in Mekka traden met geweld op tegen de
nieuwe gemeente, zoodat de bekeerden hun oefeningen in de berggrotten buiten Mekka moesten houden. De nood dezer gemeente
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nam toe en velen vluchtten naar Aethiopie, waar zij zich onder
een Christen vorst mochten vestigen. In den strijd tegen de bewoners van Mekka werd Mohammed beschermd door zijn bloedverwanten, die, zelfs al geloofden zij niet in hem, door de verwantschap verplicht waren hem te verdedigen. Het was een groote overwinning voorMohammed, toen
een zij ner felste vervolgers:
Omar, lid van een voornaam
geslacht, zich liet bekeeren en
een trouw aanhanger van de
nieuwe leer en een steun der
gemeente werd (615-616).
Nu echter besloten de vermogenden in Mekka de "gevaarlijke beweging" met alle
macht tegen te gaan en Mohammed's familie te boycotten. Niemand mocht handel
drijven of een huwelijk sluiten met een lid van dit geslacht. Onder den druk van
Fig. 66. De Mohammedaansche begraafzooveel overmacht gaf Moplaats bij de stad Tunis. Volgens de Mohammed voor een poosje toe
hammedaansche leer mag een graf niet
en schonk de heidensche goaangeroerd worden. De planten en zelfs
de groote boomen, die er groeien, zijn
den een plaats naast Allah,
onkruid, die zulk een kerkhof iets van
doch na verloop van tijd beverval maar tevens een eigenaardige berouwde hem die verdraagkoring geven. Op de graven wordt een
soort van gemetselde sarcophaag aangezaamheid en trok hij deze
bracht, dikwijls zonder inscriptie, met twee
verklaringen weer in. De telage zuilen, een aan het hoofdeinde, een
genstanders moesten ten slotaan de voeten. Op de vrouwengraven zijn
deze zuiltjes hetzelfde, op een mannengraf
te buigen voor de algemeene
is op de hoofd-zuil een tulband gehouwen.
opinie en het boycot van Mohammed's familie opheffen, doch reeds had deze noodlottige gevolgen : Chadidj a b. v. had haar geheele vermogen verloren.
it
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MOHAMMED'S LEVEN NA DE VLUCHT NAAR MEDINA.
In 619 stierven Mohammed's trouwste aanhangers; zijn vrouw
Chadidj a en zijn oom Aboe Talib. Hij besloot Mekka, waar hij
niet langer bescherming vond, te verlaten en zich naar Medina
te begeven. Hier werkte een krachtige Mohammedaansche zending,
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door kooplieden, die door Mohammed zelf bekeerd waren. De inwoners beloofden dan ook, den profeet te zullen beschermen en
na zich eenigen tijd in een grot bij Mekka te hebben schuil gehouden, aanvaardde hij met zijn aanhangers de reis naar Medina (622).
De in hevige burgertwisten levende Medinensen kozen hem tot hun
leider. Zijn eerste taak daar, nadat hij een bedehuis had laten bouwen, was, den emigranten, waarvan vele van de liefdadigheid der
Medinensen leefden, een goede maatschappelijke positie te verschaffen. Hij bepaalde, dat iedere emigrant afzonderlijk bloedbroederschap moest sluiten met een Medinenser, waardoor zij in de
plaatselijke geslachten werden opgenomen. Hij ontwierp daarna
een theocratische staatsinrichting, waarbij alle inwoners van Medina een gemeente vormden, bestierd door hemzelf, Mohammed,
als vertegenwoordiger Gods. Binnen deze gemeente vormden de
geloovigen een eenheid met opheffing van den familieband, zoodat b. v. een varier zijn zoon moest uitleveren, wanneer deze een
geloovige eenig onrecht had aangedaan, Verder waren alle geloovigen verplicht tot bloedwraak, wanneer een van hen door een
ongeloovige gedood was.
De Joden in Medina begonnen Mohammed te hoonen over zijn
komische vergissingen, wanneer hij in zijn openbaringen personen en gebeurtenissen aan hun heilige geschiedenis ontleende en
o. a. Jozef's zuster Miriam tegelijkertijd liet optreden met Maria,
de moeder van Jezus. Verbitterd hierover, verklaarde Mohammed,
dat de Joden de heilige geschriften vervalscht hadden. Hij liet alle
Joodsche gebruiken, die hij aanvankelijk in zijn leer had opgenomen, varen en veranderde bijvoorbeeld bij de bepaling, dat zijn
aanhangers, naar Joodsch voorbeeld, zich bij het gebed in de
richting van Jeruzalem zouden wenden, Jeruzalem in Mekka. Hij
bedacht voorts de handige wending, dat Abraham, wiens godsdienst naar zijn meening de reinste en hoogste was, in werkelijkheid geen Jood geweest was, doch als leeraar in het heiligdom
(de Kaaba) te Mekka was opgetreden. Door deze handigheid verhief Mohammed zichzelf tot hersteller van den godsdienst van
Abraham, die verloren was gegaan. In plaats van de vastendagen;
die hij, eveneens naar Joodsch voorbeeld, had ingesteld, schreef
hij nu voor, dat de geheele maand Ramadan als vastentijd moest
beschouwd worden, van het opgaan der zon tot haar ondergang.
Eerst na deze afscheiding van het Jodendom werd Mohammed verkondiger van een nieuwen godsdienst en de hoon der Joden hield
hem ervan terug verdere gebruiken aan hen te ontleenen, zooda t
zijn leer een zelfstandige wereldgodsdienst werd.

70

MOHAMMED

De slimme vondst, het heiligdom te Mekka tot tempel van Abraham te verheffen, was een wapen in de handen der Mohammedanen tegen de bewoners van Mekka. Deze heilige plaats op de
ongeloovigen te veroveren, moest iedere Mohammedaan als een
eeretaak beschouwen. In zijn openbaringen verklaarde Mohammed, dat deze zaak door God geeischt werd, om daardoor zijn volgelingen aan te vuren tot den strijd tegen Mekka. "Op den dag
des oordeels zullen de wonders der gevallenen glanzen als robijnen
en geuren als balsem", klonk de vermanende stem van den profeet.
Hit was voor het eerst, dat de Mohammedanen tot den "heiligen

Fig. 67. Het graf van Mohammed in Medina. Een prachtige moskee is later naast
het graf gebouwd, men ziet den koepel en een der torenhooge minnarets op den
achtergrond van de foto.

oorlog" werden opgeroepen. Om zich een oorzaak tot lien oorlog
te verschaffen, droeg hij zijn aanhangers op, de groote handelskaravanen aan te vallen en te plunderen. Telkens ontmoetten zij
rijke karavanen, die zij totaal uitplunderden, waardoor de welstand der Mohammedaansche gemeente zeer toenam. Bij Bedr
vie! Mohammed zelf aan de spits van 314 man een leper uit Mekka
van 950 man aan. Hij behaalde een schitterende overwinning en
een ongehoord kostbaren buit, loch in een lateren slag, dicht bij
Medina, leden de Mohammedanen een verpletterende nederlaag,
waarbij Mohammed zelf gewond werd. Om zijn aanzien, dat een
gevoeligen knauw had gekregen, te herstellen, richtte hij zich opnieuw tegen de Joden in de stall.
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Nadat deze onderneming met succes bekroond was, verklaarde
Mohammed op zekeren dag, hoe hij in den droom een bedevaart
naar Mekka had ondernomen en daar het heiligdom bezocht had.
Naar aanleiding van dien "droom" spoorde hij zijn aanhangers
aan, hem te volgen op een bedevaart naar Mekka. Waarschijnlik
had Mohammed berekend, dat Mekka zich gewonnen zou geven,
wanneer hij met een stoet van duizenden volgelingen zijn intocht
zou houden. Hij vergiste zich echter in zijn Bedoeinen, die weigerden hem op dien tocht te volgen. Het ging nu niet meer aan, van zijn

Fig. 68. De moskee van Omar te Jeruzalem, gebouwd in de zevende eeuw.

besluit terug te komen, en zoo trok hij op naar Mekka, slechts gevolgd door een kleine schare, waarmede hij dichtbij Mekka zijn
tenten opsloeg. Een deputatie uit Mekka verscheen in dit kamp
en gezamenlijk kwam men overeen, dat er een wapenstilstand van
tien jaar zou intreden tusschen de Mohammedanen en de bewoners
van Mekka, en voorts, dat alle overloopers, die Mekka voor Mohammed verlaten hadden, doch niet bekeerd waren, uitgeleverd moesten worden. Ten slotte moest Mohammed zijn bedevaart uitstellen
tot het volgend jaar; dan zouden de Mekkanen hun stall Brie dagen
lang aan de Mohammedaansche pelgrims overlaten. Hoe hard de
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Mohammedanen deze vredesvoorwaarden ook vonden en hoe verbaasd zij waren over Mohammed's toegevendheid, toch zou het
spoedig blijken, dat hij een zeer scherp politicus was. De Bedoeinen
die zich uit vrees voor Mekka niet bij Mohammed hadden durven
aansluiten traden nu in grooten getale toe tot de schare zijner aanhangers. Het jaar na het sluiten van den wapenstilstand ondernam Mohammed, gelijk overeengekomen was, zijn bedevaart naar
Mekka, en de vluchteling, die slechts zeven jaar geleden bij nacht
en ontij zijn stad verlaten had, hield thans werkelijk zijn fiere intocht aan het hoofd van tweeduizend aanhangers. Hierdoor geimponeerd sloten vele
machtige personen in
Mekka zich na zijn
terugkeer naar Medina bij hem aan.
De verovering van
Mekka was het grootste doel van Mohammed. Hij vond spoedig een aanleiding
tot vredebreuk en in
630 trok hij met een
leger van tienduizend
man op naar Mekka.
Buiten de stad kwam
een deputatie van de
vredespartij het leger
,,, tegemoet. Men kwam
Fig. 69. Gedeelte van een Koran-handschrift uit de overeen, dat de stad
zich zou overgeven op
tiende eeuw.
die voorwaarde, dat
van de inwoners, die thuis bleven en geen verzet pleegden, leven
en have gespaard zou worden. Zoo goed als zonder strijd werd
de stad ingenomen en Mohammed liet zijn Moeeddin (gebedsuitroeper) het uur van gebed verkondigen van het dak van den tempel. Daar Mohammed zeer mild optrad, gingen velen vrijwillig tot
den Islam over.
Zijn volgende stap was de onderwerping der Bedoeinenstammen
in de omgeving van Medina. Zelfs de in Noord-Arabie wonende
Christenen en Joden erkenden nu Mohammed's souvereiniteit en
tegelijkertijd onderwierpen de Perzen in Zuid-Arabie en een aantal van de daar wonende Arabische stammen zich aan zijn beer-
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schappij. Met het toenemen van de macht, verslapte echter de geloofsbezieling. Vele nieuwe aanhangers traden toe uit materieele
overwegingen.
Tij dens de bedevaart naar Mekka in 631, of in het 9de j aar van
de Mohammedaansche tijdsrekening — hun jaartelling begint bij
de vlucht van den profeet naar Medina — liet Mohammed voor de
verzamelde pelgrims een afschrift van zijn openbaringen voorlezen, waarin hij onder bedreiging van strenge straf eischte, dat de
Heidenen binnen vier maanden tot den Islam zouden zijn toegetreden. Verder stond er: "Gods bedehuis mag slechts bezocht worden door hen, die gelooven aan Allah en aan den dag des oordeels,
die de gebedstij den in acht nemen, belasting betalen en niets vreezen dan God". Voor eventueele verliezen, die de bewoners van
Mekka konden lijden door de uitsluiting der heidenen van den
tempel, beloofde hij, dat Allah hen schadeloos zou stellen. Daar
zoo goed als geheel Arabie Mohammedaansch werd na Mohammed's vlucht uit Mekka, behoefden de bewoners van Mekka op
grond van dit verbod geen verliezen te vreezen. Het volgend jaar
ondernam Mohammed een nieuwe bedevaart naar Mekka. Bij die
gelegenheid hield hij een toespraak tot zijn verzamelde aanhangers,
waarin hij de hoofdpunten van zijn leer naar voren bracht.
Hierna organiseerde hij de geloovigen in een staat, met Medina
tot middelpunt en zichzelf als opperhoofd. Deze staat zou gebaseerd zijn op broederschap met den gezamenlijken godsdienst
als band. De geloovigen waren dienstplichtig en moesten belasting
betalen. De Christenen en de Joden waren alleen verplicht tot het
betalen van belasting, doch mochten hun geloof behouden. Men
ziet hierdoor, hoe de religieuze belangen steeds meer verdrongen
werden door de politieke, en hoe de profeet zich ontplooide als een
politiek genie, die zijn yolk wist bij een te houden en uit de oorspronkelijke geslachtenmaatschappij een welgeordenden staat
schiep. Na de organiseering van den Mohammedaanschen staat,
voerde hij een nieuwe tijdsregeling in. Het jaar werd verdeeld in 12
even groote maanden zonder schrikkeldagen. Daar men zoodoende
elf dagen te kort kwam, doorliep elke Mohammedaansche maand
gedurende den tijd van 33 jaar alle jaargetijden met gevolg, dat
de vastentijd in de maand Ramadan korter of langer was, naar
gelang Ramadan in den winter of in den zomer viel.
Nadat Mohammed zich met de binnenlandsche organisatie had
bezig gehouden, bereidde hij een krijgstocht voor naar de aan Byzantium toebehoorende deelen van Noord-Arabie, doch nog voor
dien tocht stierf hij onverwachts in de maand Rabi, 632, of in het
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llde jaar van de Mohammedaansche jaartelling. In den schoot van
Aisja, zijn lievelingsvrouw, gaf hij den laatsten snik, nadat hij
afscheid had genomen van zijn gemeente met de woorden: "0 gij
menschen, het vuur is ontstoken en er zal een verwarring komen
als de donkerste nacht, doch mij kunt gij niets verwijten, want ik
heb U slechts veroorloofd, wat de Koran veroorlooft, en U verboden, wat de Koran verbiedt."
Mohammed had zijn opvolgers den weg gewezen en onder hen
stonden uitmuntende mannen op, die niet alleen zouden voortgaan
op den ingeslagen weg, doch zelfs verder: zij zouden het Mohammedanisme tot een wereldgodsdienst maken. De eersten onder hen
waren Aboe Bekr, de vader van Alsj a, Omar, en Ali, de schoonzoon van den profeet.

DE EERSTE VIER KALIEFEN.
Mohammed's flood was zoo plotseling gekomen, dat er geen opvolger voor den profeet bij de hand was. De bewoners van Medina,
die zijn zaak ter overwinning hadden gevoerd, stelden hun eischen
tegenover die van Mekka, waartoe Mohammed's eigen bloedverwanten behoorden en die dus meenden, dat een van hen het meest
gerechtigd was, den profeet op te volgen. Onder hen werkte een
partij voor Mohammed's schoonzoon Ali, een andere voor Alsja's
vader, Aboe Bekr. De laatste werd ten slotte gekozen. Aboe Bekr
(632-634), die den titel van kalief, d. w. z. "opvolger van Gods
Boodschapper" aannam, had in het begin van zijn regeering te
kampen met de Bedoelnen, die de gelegenheid te baat namen om
oproer te maken, en door valsche profeten werden opgehitst.
Nadat hij de orde in Arabie hersteld had, bracht de kalief een
leger op de been van 7000 man, dat onder aanvoering van Chalid
Ibn el Walid Syrie en de Perzische provincie Irak binnendrong.
Op dezen veldtocht stierf Aboe Bekr, na Omar tot zijn opvolger
aangewezen te hebben.
Omar (634--644) zette den strijd in Syrie en Perzie voort. De
troon van Perzie werd op dat tijdstip bekleed door Jesdegerd III.
De Perzische bevelhebber Rustem werd bij Kadesia aangevallen
door een Mohammedaansch leger en leed een volslagen nederlaag,
ondanks het geringer aantal der Mohammedanen (636). Als gevolg
van dezen slag vielen vele Perzische steden in handen der Arabieren, o. a. het prachtige Ktesiphon met zijn witte paleis, dat onschatbare kostbaarheden bevatte. Na een tweede nederlaag moest
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Fig. 70. Arabische wapenen. (Naar "L'Art Arabe-).
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Jesdegerd zich terugtrekken naar het hoogland van Iran. Het
grootste deel van Perzie werd veroverd en zijn lot bezegeld door
den Mohammedaanschen opperbevelhebber Sadd, die bij Nehawend, in Medie, een beslissende overwinning behaalde (642). De
veldheer Aboe Oebeida, wiens mildheid zoo bekend was, dat verschillende steden zich vrijwillig aan hem overgaven, trok na een
overwinning bij Asjnadin op naar Jeruzalem. Bij dezen tocht
stuitte hij echter op een Byzantijnsch leger; doch in een bloedigen

Fig. 71. De Straat van Gibraltar, waarover de Arabieren Europa binnenkwamen.

slag, die twee dagen duurde, versloeg hij de Byzantijnen bij de
Jarmoek ten zuiden van het meer van Genesareth (636). Na deze
overwinning viel de eene Syrische stall na de andere in handen
van de Muzelmannen, tot Damascus, Heliopolis, (na een beleg van
twee maanden), Jeruzalem (in 637) en ten slotte Syrie's hoofdstad
Antiochie veroverd waren. In 638 werd Syrie een Arabische provincie. Hier gingen de Mohammedanen zich aan allerlei uitspattingen to buiten, waaraan een groot aantal ten onder gingen.
Na den veldtocht in Syrie trok Amroe Ibn al As, onderveldheer
van Aboe Oebeida, de grens over van Egypte, welks hoofdstad viel
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na een beleg van zeven maanden. Nadat hun vrijheid van geloof
beloofd was, sloten de Kopten zich aan bij het Mohammedaansche
leger, dat Amroe na den val van Memphis verder aanvoerde naar
Alexandria. Na een langdurig beleg viel ook deze stad; de muren
werden geslecht en de Grieksche inwoners verdreven, zoodat deze
groote handelsstad haar beteekenis verloor. Daar Omar niet
toestond, dat Amroe zich als stadhouder in Alexandria vestigde,
sloeg deze zijn tenten op aan den rechter-Nijloever bij Fostat. Hierdoor ontstond Cairo, dat Alexandria's rol als handelsstad zou
overnemen.
Gedurende den oorlog ontwierp Omar een staatsinrichting, die
in overeenstemming was met de veranderde omstandigheden. De
inwoners van het rijk werden verdeeld in geloovigen en onderworpenen. Alleen de geloovigen mochten in Arabia wonen en de
Arabische taal en schriftteekenen gebruiken. Zij waren dienstplichtig en het was hun verboden onroerend eigendom buiten
Arabia te bezitten. Elders mochten zij alleen tentkampen opslaan.
De veroverde gebieden waren staatseigendom. De oorspronkelijke
bewoners bleven in het bezit van hun eigendommen, doch waren
verplicht een jaarlijksche grondbelasting te betalen en zich aan
bepaalde voorschriften te onderwerpen. De Joden en Christenen
kregen gelootsvrijheid, doch moesten een zeker bedrag als persoonlijke schatting betalen. Omar nam den titel aan van Emir-elmoesmin, d. w. z. de beheerscher der geloovigen. Als zijn vertegenwoordigers in de veroverde landen stelde hij stadhouders aan,
van wie ieder op zijn gebied over de hoogste wereldlijke en
geestelijke macht beschikte en aan het hoofd stond van het leger
en de rechtspraak. Zelfs de tijdregeling verbeterde Omar door het
invoeren van een schrikkelmaand, dus een 13de maand.
Toen Omar op een dag in November van het jaar 644 zijn gebed
wilde verrichten, werd hij overhoop gestoken door een Pers. In
zijn laatste oogenblikken wilde Omar geen opvolger aanwijzen;
hij liet dit over aan het yolk, dat Othman of Osman, uit het huis
der Ommayaden een schoonzoon van den profeet, tot kalief uitriep (644-656).
Othman zette de succesrijke politiek van zijn voorganger voort;
hij veroverde geheel Perzie en trok voort langs de noordkust van
Afrika tot aan Carthago. Met een sterke vloot vielen de Arabieren
voorts den Griekschen archipel aan; Cyprus en Rhodus werden
genomen; keizer Constans II, die hen met een vloot tegemoet voer,
werd verslagen bij den Phoenixberg aan de kust van Lycie. Othman
evenwel bezat geen geestkracht; zijn omgeving beheerschte hem.
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Tot ambtenaren benoemde hij bloedverwanten, die zich nu juist
niet altijd door vroomheid onderscheiden hadden. Othman zelf
was zeer godsdienstig; hij gaf den Koran uit, die tot dusver mondeling onder het yolk verspreid was en daardoor niet van veranderin-

Fig. 72. Interieur van de moskee to Cordova in Spanje
uit den Arabischen tijd.

gen was verschoond gebleven. In navolging van een exemplaar, dat
gevonden werd bij een der weduwen van Mohammed, werd de Koran (lezing) verdeeld in 114 hoofdstukken, Soera's. Othman's begunstiging zijner bloedverwanten wekte ernstige verbittering, en
toen hij zijn neef Merwan, wiens vader een der ergste vijanden van
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Fig. 73. Leeuwenhof in het Alhambra, een der prachtigste monumenten
in Spanje uit den tijd der Arabieren.
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den Islam was geweest, tot minister benoemde, stond het oproer in
lichtelaaie. Onder aanvoering van Mohammed, den broeder van
Aisja, drongen de oproerlingen Medina binnen en bestormden
Othman's paleis. De 82-j arige kalief werd doodgeslagen en zijn
schatkamer geplunderd. Deze gruwelen joegen de bewoners van
Medina zooveel schrik aan, dat zij eerst veertien dagen later het
lijk van den kalief durfden begraven.
Na den flood van Othman werd Ali tot kalief gekozen, hoewel
hij niet veel geneigdheid had in een verkiezing onder zulke omstandigheden. Men had echter niet gedacht aan Mohammed's weduwe
Alsj a en haar ouden haat tegen Ali. Zij verzamelde een leger om
zich heen, en daar zij niet in Mekka durfde blijven, besloot zij

Fig. 74. Het kasteel Alhambra, architectonisch meesterwerk
uit den Arabischen tijd.

Basra tot centrum van den opstand te maken. Buiten de muren van
Basra had de beslissende slag plaats tusschen de troepen van Alsja
en die van Ali. Alsj a nam zelf deel aan den slag, rijdend op een
kameel en met ontsluierd gelaat, hetwelk bij de Arabieren voor een
groote schande gold. Het leger van Ali behaalde een volkomen
overwinning en Alsj a werd gevangen genomen. Korten tijd daarna
brak een oproer uit in Syrie. De stadhouder Moeawija, neef van
den vermoorden Othman, zette het yolk in Damascus op door het
de bebloede kleeren van Othman te toonen. Hij verzekerde zich
van den steun van Amroe, den veroveraar van Egypte. Bij Siffin,
aan den westelijken oever van den Euphraat, kwam het tot een
bloedig treffen tusschen Ali en Moeawij a (657). Ali behaalde de
overwinning, doch niettemin breidde het oproer zich snel uit over
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het geheele rijk. Om dit van den ondergang te redden, besloten
drie mannen, de drie mededingers, die elkaar de oppermacht betwistten, nl. Amroe, Moeawij a en Ali te vermoorden maar alleen
de aanslag op Ali gelukte; hij werd gedood in de moskee te Koefa
(661). Ali's aanhangers kozen nu zijn zoon Hassan tot kalief,
loch toen Moeawija en diens leger hem bedreigden, weigerde Hassan het kalifaat. In 678 stierf Alsja, de kwade geest van den Islam,
na Mohammed 46 jaar overleefd te hebben.
Tijdens de regeering van Ali begon de vorming der secten. Fanatici, die uit Ali's leger waren gevlucht na de overwinning bij Siffin
uit verbittering over zijn onderhandelingen met de ongeloovige
Syriers, vormden te zamen de Charidsjitische secte, die zich de
vereeniging van Arabische democratie en religieus fanatisme ten
doel stelde. Dit was een tegenhanger van de secte, die Ali ter flood
bracht. In tegenstelling tot deze stond de Perzische richting der
Shilten, die de dynastieke idee toegedaan was en Ali als den drager
van deze idee beschouwden. De Sunnieten daarentegen kennen de
drie eerste kaliefen de eereplaats in den Islam toe. In tegenstelling tot de Shillen geven zij de mondelinge overlevering (de
Sunna) , die gevormd is onder de eerste drie kaliefen, een plaats
naast den Koran. Deze splitsing, die tevens een politiek karakfer
draagt, bestaat nog heden voort in den Islam.

DE . OMMAIJADEN.
Ali's opvolger Moeawij a I (661-680) voerde groote veranderingen in. Zoo maakte hij het kalifaat erfelijk in de Ommaijadische
familie. Daar Arabie afzijdig lag van de wereldgebeurtenissen en
zijn beschaving achterlijk was, verlegde Moeawija het zwaartepunt
naar Syrie, dat toen een bloeiende cultuur bezat. De residentie
werd Damascus. Met kracht zette hij den strijd in Afrika voort
en toen de keizerstroon in Byzantium in 668 werd bestegen door
Constantyn IV Pogonatos, verschenen de Arabieren voor de poorten van Byzantium, van waar zij zich eerst na een beleg van eenige
jaren terugtrokken, daar gebleken was, dat hun krijgskunst machteloos was tegen deze sterke vesting.
Moeawija werd opgevolgd door zijn zoon Jezid I (680-683).
Deze had een harden strijd te voeren met Hoessein, den tweeden
zoon van Ali, die zich aan het hoofd van een partij te Koefa had
gesteld, waar men hem tot kalief wilde uitroepen. Hoessein werd
6
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echter in een slag gevangen genomen en gedood; zijn hoofd werd
in triomf naar Damascus gevoerd. Door een moord op den kleinzoon van den profeet verzekerde de zoon van Moeawij a dus de
voortzetting der Ommaij adische dynastie. Jezid's zoon Moeawij a II
regeerde slechts enkele weken. Na woesten strijd tusschen de
Aliden en de Ommaijaden gelukte het den Ommaijade Abdalmelik

Fig. 75. Bedoeinen bij het kampvuur, genietend van hun waterpijpen
en hun koffie.

het kalifaat to bemachtigen (685). Gedurende zijn regeering
werd Carthago veroverd en verbrand door zijn veldheer Hassan.
In een strijd tegen de Berbers in Mauretania moest Hassan zich
terugtrekken naar Egypte, loch zijn opvolger Moesa en diens zoon
veroverden het gebied tot aan den Atlantischen Oceaan.
Abdalmelik werd opgevolgd door zijn zoon Walid I (705-715).
Door verstandige binnen- en buitenlandsche politiek bracht hij de
Arabische macht tot een hoogte, welke deze vroeger noch later ooit
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heeft bereikt. Zijn leger behaalde groote overwinningen in Afrika
en in Klein-Azie. Daar de geheele noordkust van Afrika thans
veroverd was, lag er nog maar een zwakke grens tusschen het
Arabische gebied en Europa. In 711 trokken de Arabieren Spanje
binnen en brachten het West-Gotische rijk ten val. Na een schitterende overwinning op een tweemaal zoo sterk West-Gotisch leger
bij Salado, niet ver van Xeres de la Frontera, lag de weg naar
de hoofdstad Toledo open; in de volgende jaren onderwierpen de
Arabische veldheeren Tarik en Moesa in verscheidene veldtochten,
met Toledo als uitgangspunt, bijna geheel Spanje. Prachtige bouwwerken, vooral de moskeeen te Sevilla, Cordova en Toledo, benevens het paleis Alhambra getuigen van den bloeitijd der Arabische
cultuur in Spanje.
Walid werd opgevolgd door zijn broeder Soliman (715-717),
een wreed man, die de dienaren van zijn voorganger op laffe
wijze vervolgde en tergde, o. a. Moesa, den veroveraar van Spanje.
Een poging tot de verovering van Byzantium mislukte totaal. Soliman's opvolger Omar II (717-720) ondermijnde door een aantal
onverstandige verordeningen, voortgekomen uit zijn dwaze schij nheiligheid, de macht van het rijk zoowel als van zijn dynastic.
Hij werd opgevolgd door den derden zoon van Abdalmelik, Jezid II
(720-724), een onwaardig man, die een losbandig levee leidde.
Onder diens broeder en opvolger Hisjam (724-743) deden de
Arabieren een poging de Pyreneeen over te trekkers, doch de overwinning van Karel Martel bij Poitiers in 732 redde West-Europa
voor altijd van het Mohammedaansche gevaar. Tegen de Turken,
die een inval in Armenie hadden gedaan, en tegen de oproerige

Berbers, streed Hisjam daarentegen met groot succes. Onder zijn
regeering braken dynastieke twisten uit, die het rijk langen tijd
zouden teisteren. Onder verschillende vanen streden de Ommaij aden, Aliden en Abbassiden, nakomelingen van Al Abbas, een oom
van den profeet, om het kalifaat. Vooral toen Merwan II (744750), een neef van Abdalmelik, kalief werd, barstte de burgeroorlog met felheid los. Abdallah Aboel Abbas, aanvoerder der
Abbassiden, versloeg aan de rivier de Zab, dicht bij Ninivê, Merwan, die naar Egypte vluchtte, waar hij kort daarna werd vermoord (750). Hiermee was het lot van de Ommaij adische dynastic
bezegeld. Abdallah ibn Ali, oom van Aboel Abbas, stadhouder van
Damascus, noodigde de Ommaijaden onder valsche voorwendsels
uit in zijn paleis en liet daar alle genoodigden, negentig in getal,
ter dood brengen. De lijken der Ommaijadische kalief en werden
opgegraven, gehangen en verbrand. Door een toeval slaagde een
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der Ommaijaden, Abd-er-Rahman erin to ontsnappen: na allerlei
hindernissen en avonturen bereikte hij een Berberschen stam aan
de noordkust van Afrika; hier werd hem door een deputatie uit
Spanje het emiraat over de Spaansche Arabieren aangeboden. In
756 werd hij tot emir van Spanje verheven. De Arabische macht
was hierna verdeeld in een Spaansch- en een Aziatisch-Afrikaansch
rijk. De nieuwe hoofdstad was Bagdad, de stad der oostersche
sprookj es.

Fig. 76. Turken in den strijd.

DE KALIEFEN VAN BAGDAD EN DE SELDSJOEKKEN.
De overwinning der Arabieren in Perzie was grooter op godsdienstig dan op politiek gebied. Wel was de regeering der eerste
kaliefen een schitterende tijd, doch met elke eeuw verminderde
hun macht en zoowel vorsten binnen het rijk als naburige heerschers eigenden zich deelen van het land toe. Doch de eerste pe-

Fig. 7 7. Bedoeïnen drijven handel op de markt van het oasestadje Nefta in het zuiden van Tunis.
De huizen
zijn gebouwd van gedroogde leem. Rechts een karavaan Bedoeïnen met hun kameelen, rechts markthandel.
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riode was ontegenzeglijk een tijdperk van bloei. De bekendste
onder deze kaliefen van Bagdad, welke stall in dezen tijd van een
onbeduidend dorpje gegroeid was tot een der beroemdste steden
van het oosten, was Haroen-al-Rasjid, wiens naam is vereeuwigd
door zijn wonderlijke avonturen, besproken in de "Duizend-en-eenNacht". In werkelijkheid echter was reeds onder zijn regeering
de achteruitgang merkbaar, en weldra zou een sterker yolk in
deze streken zijn kracht doen gelden. Waarschijnlijk ondermijn-

Fig. 78. Monument voor de ove rwinningen der Turken te Konstantinopel.

Fig. 79. Janitsjaar.

den de kaliefen zelf hun macht door het benoemen van goeverneurs of emirs over groote gebieden; deze ambtenaren werden
feitelijk vorsten, die niets bijdroegen om het kalifaat te versterken. Het moet evenwel toegegeven worden, dat de beschaving
wel degelijk vooruitging in deze periode. De belastingen werden
geregeld; wegen werden aangelegd, postverbindingen verbeterd.
Ook de zuiver geestelijke cultuur stond hoog. Khalief Mamoen
stichtte een groote bibliotheek; de klassieke schrijvers werden ijverig bestudeerd. De philosophie had uitmuntende beoefenaars in
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Ibn Sina (Avicenna) gest. 1037 en Aboel Walid (gest. 1118). De
laatste is een der beroemdste rationalisten der middeleeuwen.
Met geleerden en denkers verdedigt men evenwel geen staatsmacht, en de zaken ontwikkelden zich dusdanig, dat de wegen voor
een verovering van Turksche zij de openstonden. De tak van Turksche stammen, die in de komende eeuwen een zoo belangrijke rol
zouden spelen, zoowel op politiek als op godsdienstig gebied, waren de Seldsjoekken. Zij waren afkomstig van de steppen ten

Fig. 80. Skanderbeg, de dappere hoofdman der Albaniers. Op deze afbeelding draagt hij een helm die waarschijnlijk uit een veel vroeger tijd
stamt. (Wapenmuseum te Weenen).

Fig. 81. Sultan Mohammed II.
(Afb. op een Florentijnsche medaille van 1 4 80 ) .

oosten van de Kaspische zee. De kaliefen beseften niet, dat zij hun
eigen ondergang bewerkten door jonge Seldsjoekken in hun legers
op te nemen. Zonder veel tegenstand te ontmoeten konden deze
Turken de macht in Bagdad aan zich trekken (+ 1055).
Zoo werden de Seldsjoekken van een onbeduidenden volksstam
een der machtigste volken van het oosten, wier macht in de volgende eeuw gedurig bleef toenem en. Met hun dappere legers wierpen
zij zich op de omwonende volken en behaalden zege op zege. Zij
hadden echter niet alleen de overwinning voor oogen, doch traden
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op als beschermers van de Oostersch-Mohammedaansche cultuur,
Wier uitbreiding zji zich ten doel stelden. Hun machtspositie ging
evenwel bijna even spoedig verloren als zij ontstaan was. Hun
heerschappij duurde slechts tot 1245, toen de Mongolen er een einde
aan maakten.
HET RIJK DER FRANKEN.
De Franken, eigenlijk een samensmelting van verschillende Germaansche stammen, waren oorspronkelijk verdeeld in Brie hoofdgroepen: de Oost-Franken in het Duitsche Frankenland, de Ripuarische Franken, die in het begin van de vijfde eeuw westwaarts
van den Rijn de Maas overtrokken, en eindelijk de Salische Franken, een samensmelting van nederrijnsche stammen. De laatsten
waren de grondleggers
van het Frankische
rijk (Frankrijk). Lang-

Fig. 82. Juweelen, die Alfred den Groote hebben
toebehoord. (Britisch Museum, Londen).

zaam maar zeker trokken zij voorwaarts en
namen Gallie in bezit.
In tegenstelling met andere Germanen onderhielden zij samenhang
met de oude stamgenooten en hun voormalige woonplaatsen.
In het begin van de
vijfde eeuw hadden zij

het grootste deel van Belgie veroverd en de Romeinsche provincie Germania Inferior, zonder tegenstand van Romeinsche zij de,
dikwijls zelfs als hun bondgenooten, foederati. Onder hun koning
Childerik, zoon van Meroveg, de eerste koning uit het beroemde
geslacht der Merovingen, drongen zij voort tot de Somme. Childerik stierf terstond na den terugkeer van een veldtocht tegen de
Alemannen in zijn hoofdstad Doornik, waar in 1653 zijn graf werd
gevonden. In dit graf werden vele kostbaarheden aangetroffen,
o. a. een zegelring met Childerik's beeltenis. Zijn zoon Chlodoveg,
(Clovis) zijn opvolger, wordt terecht als de grondlegger van het
groote Frankische rijk beschouwd. Hij richtte zich allereerst tegen
Syagrius, den keizerlijken stadhouder to Soissons, die zich tij dens
de woelingen in Gallie had vrij gemaakt van den keizer. Vlak
bij Soissons vernietigde Chlodoveg in 486 het leger van Syagrius,
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veroverde diens land en breidde zijn eigen grenzen uit tot de
Loire. Daarna versloeg hij de Thuringers. De Alemannen, die
tegelijkertijd de Ripuarische Franken aanvielen, werden ook door
Chlodoveg verslagen in een bloedigen slag op de oude Romeinsche
heirbaan tusschen Keulen en Trier. Daar hun koning in lien slag
sneuvelde, onderwierpen zij zich aan Chlodoveg (496).
Aan dezen slag verbindt de traditie Chlodoveg's gelofte tot zijn
overgaan naar het Christendom, mits het hem gelukt de veel sterkere vijanden to overwonnen. Het is inderdaad een feit, dat de
koning zich met een groot deel van zijn yolk aanstonds na den slag
liet doopen door den
bisschop Remigius van
SAKSEN
Reims, loch ongetwijfeld
prom/nal
waren het politieke over- WINS
-1-1Wwegingen, die daarbij den .11111 111M
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lieke Romaansche bevol- SrGO
king van Gallie heerschen.
Fig. 83. Gallie in 481.
Chlodoveg's omhelzing
van het Katholieke geloof was van groote beteekenis; want de andere Germanen waren
Arianen. Het rijk der Franken werd hierdoor een der krachtigste
steunpilaren der Katholieke Kerk en aan den anderen kant wierp
de Kerk glans over den weg der Frankische koningen tegenover
het universeele keizerscliap. Het rijk der Franken was verschoond
van strijd tusschen de Katholieken en Arianen, die elders de Germaansche rijken teisterde en overal werden zij door de Katholieke
Romeinen begroet als overwinnaars van de Ariaansche Germanen.
Het eenige rijk, dat met dat van Chlodoveg om den voorrang
kon strijden was het West-Gotische. Nadat hij de Bourgondiers
als bondgenooten had overwonnen, viel Chlodoveg den WestGotischen koning Alarik aan en bracht hem in 507 een verpletterende nederlaag toe. Hierdoor zou hij zeker een eind aan het
•
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Fig. 84. Afbeelding van een Frankisch krijger.
(In het Romeinsch-Germaansch CentraalMuseum te Mainz).

West-Gotische rijk
hebben gemaakt, als
niet Theodorik, koning der Oost-Goten,
zijn stambroeders te
hulp was gekomen.
Hij versloeg Chlodoveg verschillende keeren, loch kon het niet
verhinderen, dat het
grootste deel der
West-Gotische bezittingen in Gallie in de
handen der Franken
vielen, wier gebied
dan ook meer dan
tweemaal zoo groot
werd. Op den terugkeer van deze veldtochten werd Chlodoveg door keizer Anastasius van het OostRomeinsche rijk tot
consul benoemd. Met
groote plechtigheid
aanvaardde hij in de
St. Martinus-kerk te
Tours de teekenen
zijner nieuwe waardigheid en werd
sindsdien beschouwd
als opvolger van de
Romeinsche Caesars.
Hij koos nu als verblijfplaats Parijs, dat
van dat tijdstip
hoofdstad van het
Frankische rijk werd,
ook later, toen het
rijk in provincies
verdeeld was, elk met
zijn hoofdstad.
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De hardvochtige, wreede, niets-ontziende Chlodoveg streefde na
zijn schitterende overwinning ernaar ook de inwendige kracht van
zijn monarchie te bevestigen. Na den moord op de Ripuarische
koningen verzamelde hij alle Franken onder zijn scepter. Bij zijn
dood (511) werd het rijk in vier groote deelen verdeeld tusschen
zijn vier zonen. De oudste, Theodorik werd koning van Austrasie,
het land der Ripuariers, met Reims tot residentie. De drie andere
woonden in Orleans, Parijs en Soissons. De rijkseenheid werd
evenwel door die omstandigheid niet opgeheven.
STAATSVORM EN MAATSCHAPPIJ DER FRANKEN.
Door de verovering van Gallie door de Franken ging de Romeinsche cultuur ten onder. De steden kwamen in verval, de handel
verslapte en de Romeinsche ambtenaren verdwenen. De rijksmacht werd beschouwd als persoonlijk domein van den koning. Het
bestuur werd gevoerd door zijn ambtenaren en na zijn dood werd
het rijk als ieder privaat eigendom onder zijn
zonen verdeeld. Daar de vorst dus een persoonlijk eigendomsrecht had op de koninklijke waardigheid, was deze ook erfelijk en
kon ze hem niet door het yolk worden bestreden. Het civiele en militaire bewind, de
leiding van het leger, het belastingwezen en
de rechtspraak waren opgedragen aan de gra- Fig. 85. Zegelring van
ven, persoonlijke dienaren van den vorst, in koning Childerik, gede provincies, die overeenkwamen met de vonden in 1 653 in
zijn graf te Doornik.
oude bisdommen, die Chlodoveg had aange- De koning is voorgetroffen bij zijn verovering van het land. De steld met lange lokken, een Speer onder
graven stonden onmiddellijk onder den ko- den
arm en een harning, een verhouding, die niet veranderde toen
nas over de Borst.
er later duces, d. i. hertogen, werden aangesteld als leiders van den legerban, elk met zijn ambtsgebied, het
hertogdom. De koning benoemde en ontsloeg de graven naar eigen
goeddunken en kon hen straffen zonder daarin door eenige wet
te worden gehinderd. De staatskas, aangevuld door de belastingen
en de opbrengsten der koninklijke domeinen, diende uitsluitend
voor het onderhoud der koninklijke familie en voor de salarissen
der koninklijke ambtenaren en dienaren, in het bijzonder der graven. De belastingen werden geind door de graven, die tevens de
opbrengsten der domeinen in ontvangst namen. De macht des
konings over de onderdanen was niet omschreven. Geen enkele
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wet bond hem; geen volksvergadering kwam op voor de belangen
des yolks. Hij gaf de wet en schreef de belastingen uit; de rechtspraak berustte in zijn hand en hij alleen stond boven de wet, doch
geenszins boven het gewoonterecht en de publieke opinie.
In de z. g. "Salische wet" zijn de rechtsgebruiken der Franken
voor ons bewaard gebleven. Men is het niet volkomen eens omtrent het tijdstip, waarop de Salische wet is uitgevaardigd, doch
waarschijnlijk is zij opgeteekend in het Gallisch-Latijn omstreeks
480, na lang door mondelinge overlevering to hebben bestaan. De
Salische wet behandelt natuurlijk in de eerste plaats het strafrecht
en geeft een beschrijving van de rechtspleging, doch bevat daarSALTERS
naast belangrijke voorRIP
Cam Ora:
schriften betreffende
.....
muntwezen, middelen
van bestaan, bouw van
MANNEN
de hoeven en klasse-indeeling. De straf voor
elk vergrijp, zelfs voor
moord, bestond uit het
opleggen van boete. De
Q.0 0
boete was verschillend,
Tolosa
wanneer de benadeelde
een vrij of onvrij man
was, een Frank of een
Romein. De moord op
Fig. 86. Het rijk van Chlodoveg.
een voornaam Romein
werd slechts half zoo
zwaar beboet als de moord op een Frank. Meestal werd de boete
betaald in baar geld, doch in enkele gevallen in koren, vee of huisraad. Diefstal wordt het uitvoerigst behandeld. Zoo werd de diefstal van een jachthond gestraft met een boete van 45 solidi, of wel
evenveel als de moord op een vrijen Romein. Wanneer een Frank
in dienst kwam bij het hof des konings (trustis) steeg zijn waarde
tot het driedubbele, zoodat de boete voor den moord op zulk een
antrustio tot 600 solidi bedroeg. Twee derde van de boete, de "faidus", viel den nabestaanden van den vermoorde toe; doch een derde, de "fredus" kwam aan den koning. Wanneer de veroordeelde
niet kon betalen, werden zijn bloedverwanten daartoe gedwongen.
Wilde hij zijn onschuld bewijzen, dan kon hij dit doen door middel van den z. g. waterproef. De veroordeelde stak de hand in,
Sot :sea
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kokend water en wanneer deze hand na verloop van drie dagen
ongedeerd was, werd hij onschuldig geacht. Er was geen eigenlijk
openbaar aanklager. De schuldige werd gedagvaard voor het geding, "mallus", op den gedingheuvel, waar een woordvoerder,
"tungin" en ten minste zeven gedingmannen "rachinburgen" hem
opdroegen zich te verdedigen door middel van een waterproef of
door eedhelpers. Wanneer hij schuldig werd bevonden, werd de
uitvoering van het vonnis opgedragen aan den graaf, grafio, waarvan er steeds drie op elk gelling aanwezig waren.

Fig. 87. St. Johannes kerk te Poitiers; Merovingisch gebouw uit de 7de eeuw.

Later ging de rechtspleging geheel over in de handen van de
graven of van voogden, door de graven benoemd. Uit de ambtenaarsklasse en uit het koninklijk gevolg ontstond de nieuwe adel,
nadat de oude Romeinsche te gronde was gegaan. De kerkelijke
ambtenaren, die reeds bestonden, toen de Franken Gallie binnendrongen, wisten hun positie te handhaven ondanks den minder
gunstigen toestand der kerk. Nadat het persoonlijk grondeigendomsrecht was erkend, werd het erfrecht volgens de Salische wetgeving zoodanig geregeld, dat de vrouwen van elk erfrecht op
grondeigendom waren uitgesloten. Op deze bepaling in de Salische
wet heeft men zich nog in later tij den beroepen bij kwestie van
troonopvolging. Het aantal der vrije landeigenaars werd meer en
meer beperkt, daar velen zich in onrustige tij den onder de bescher-
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ming, mundium, of mundoburdium, van een grootgrondbezitter
stelden. Deze grootgrondbezitters, die in de verhouding tot hun
ondergeschikten den naam seniores kregen, ontvingen van den koning immuniteit, d. i. souvereiniteitsrecht op hun gebied. Zij omringden zich met een gevolg van gewapende mannen, vassi, die of
door hen werden onderhouden of een stuk grond in beneficium,
in leen, kregen. Op deze wijze ontstond een machtige klasse, die
een voortdurend gevaar voor het koningschap vormde. In de zuiver
Germaansche deelen des rijks kon de boerenstand beter zij,n vrijheid haven en had het bestuur een meer democratisch karakter.
Terwijl het aantal
der vrije boeren verminderde, werd het
aantal der vrijgelaten
hoorigen grooter, zoodat de hoorigheid in
sommige streken bijna geheel ophield.
DE FRANKEN ONDER DE LATERE
MEROVINGERS.
Fig. 88. Frankische munten uit den Merovingischen tijd. (Muntenkabinet te, Berlijn) .

Chlodoveg's zonen
zetten hun vaders
werk voort en breidden de grenzen van het rijk uit. Chlotilde, als
Bourgondische prinses kon aanspraken doen gelden op de Bourgondische kroon en moedigde haar zonen aan den nieuwen Bourgondischen koning, Sigismund, aan te vallen. Sigismund werd verslagen, gevangen genomen en verdronken in een bron. Zijn broeder
Godomar echter zette den strijd voort en versloeg Chlodoveg's zoon
Chlodomar bij Veseronce, waar deze sneuvelde. Zijn broeders
Chlotar en Childebert zetten j aren lang den strijd tegen de Bourgondiers voort, totdat zij in 532 een beslissende overwinning behaalden bij Autun, waarna Bourgondie bij het Frankische rijk werd
ingelijfd. De Bourgondiers, wier rijk bestond uit de landen rondom
de Rhone en de Saone, mochten hun eigendommen en hun wetten
behouden, loch waren schat- en krijgsplichtig.
Theodorik, die over Austrasie, het oostelijk deel des rijks, regeerde, poogde de grenzen oostwaarts uit te breiden. Hij vie! de
Thiiringers, die de Franken reeds vroeger met succes hadden bestreden, aan en doodle hun koning Hermanfried, waarna hij zich
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van het geheele rijk meester maakte (531). Op een lateren veldtocht onderwierp hij de Beieren. Het was onder Theodorik's regeering, dat de Franken voor het eerst bezoek van de Wikingen
kregen. Zij kwamen in zeilschepen de Maas op en plunderden het
gebied tusschen Rijn en Maas. Theodorik viel hen aan met zijn
vloot en heroverde den geroofden buit. De Wikingenkoning Hugelak sneuvelde. Verder bereidde Theodorik een veldtocht voor naar
Provence, dat de Oost-Goten den
West-Goten hadden ontnomen:
doch in 554 stierf hij te Metz.
Childebert en Chlotar, die op
wreede wijze eigenhandig de
beide zoom van hun broeder
Chlodomar hadden gedood, hadden zich aldus meester gemaakt
van Chlodomar's erfdeel. Thans
vielen zij Theodoriks' zoon en
opvolger Theodebert aan om
ook dezen zijn erfdeel te ontrooven; doch dit plan mislukte.
Daar de Oost-Gotische koning
Witiges zich juist in een zeer
netelige positie be yond, won hij
de Franken tot bondgenooten
door hen Provence en een deel
van Rhaetie of te staan. Theodobert werd opgevolgd door zijn
zoon Theodobald. Deze stierf in
89. Frankisch soldaat; figuur uit
555, waarop Chlotar zijn wedu- Fig.
het schaakspel van Karel den Groote,
we huwde, zoodat Austrasie een
thans in de Bibliotheek te Parijs.
provincie van Chlotar's rijk
werd. Toen ook Childebert in 558 stierf zonder opvolger na te
laten, was Chlotar alleenheerscher der Franken. Hij stond nu op
het hoogtepunt van zijn macht, doch om dit te bereiken was hij
gegaan over moord, echtbreuk en meineed. Door een laatste
schanddaad zette hij de kroon op zijn misdadig leven: hij liet
zijn zoon Kramnus, die tegen hem in opstand was gekomen, met
zijn vrouw en kinderen opsluiten in een hut, die daarop in brand
werd gestoken. Chlotar stierf in 561; zijn laatste woorden waren:
"Hoe machtig is de God des Hemels, dat hij nu den machtigsten
koning van het leven kan berooven".
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De volgende jaren zijn vervuld van de razende vijandschap tusschen twee koninginnen: Brunhilde en Fredegonde. De eerste werd
ten slotte op last harer vij andin nog op haar tachtigste j aar door
paarden doodgesleurd.
DE KAROLINGEN.
De gebeurtenissen, die ertoe hebben geleid, dat de Merovingische
koningen weldra werden teruggedrongen door de hofmeiers uit het
geslacht, dat later dat der Karolingen zou worden genoemd, hangen
waarschijnlijk samen met de tegenstelling der beide rijkshelften,
Neustrie en Austrasie, Frankrijk en
Duitschland. De Karolingen zijn afkomstig nit de Maasstreek. Wij weten te weinig van de inwendige verhoudingen des
rijks, om alles goed te kunnen begrijpen.
Maar het schijnt, dat de streken, die door
de Germaansche stammen bewoond werden, en waar nog veel ouds was blijven
bestaan, onder zekere omstandigheden
handzamer waren voor de heerschers dan
het oude Romeinsche Gallie met zijn- gemengde bevolking en toestanden. De eerste paging der Karolingen om zich de
heerschappij over het geheele rijk te verschaffen, mislukte; doch in 687 behaalde
de hofmeester Pepijn bij Testri een overwinning, die hem feitelijk tot alleenheerFig. 90. Frankisch ruiter; scher maakte.
figuur uit het schaakspel
Theodowald, zoon van Grimoald, die na
van Karel den Groote.
den dood zijns vaders in 714 was benoemd
(Bibliotheek te Parijs).
tot rijkshofmeier in Neustrie en Bourgondie, werd na den dood van Pepijn heerscher van het geheele rijk.
Daar hij nog een kind was, voerde zijn grootmoeder Plectrudis in
zijn naam het bewind. Men ziet, hoe de macht der hofmeiers was
toegenomen, dat het ambt zelfs in erf overging op minderj arige
nakomelingen. Om de aanspraken van haar kleinzoon te verdedigen hield Plectrudis haar stiefzoon Karel gevangen te Keulen;
doch toen Neustrie in opstand kwam en een eigen hofmeier koos,
die, in verbond met de Friezen, Austrasie aanviel, vluchtte Karel uit
de gevangenis. Austrasie, het vrouwenregiem moe, schaarde zich
terstond aan zijn zijde, doch Chilperik, opvolger van Dagobert,

Keizerin Tkeoéera, uit de kerk San Vitale te Ravenna.
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vreesde, dat Karel te veel macht zou verkrijgen. Hij sloot een verbond met den vorst der Friezen en viel Karel in 716 aan. Aanvankelijk was de fortuin hem niet gunstig, doch nadat het hem gelukt was den strijd op het gebied van den vij and over te brengen,
versloeg hij dezen bij Vinci in 717. Hij was nu alleenheerscher over
Austrasie, doch Chilperik liet den moed niet zakken. Hij sloot een
verbond met hertog Eudo van Aquitanie om Karel ten tweeden
male aan te vallen. Bij Soissons werd een slag geleverd. Karel

Fig. 91. Frankische koningshoeve uit den tijd der Merovingers.

behaalde een schitterende overwinning, doch verzoende zich meteen met Chilperik, dien hij tot koning benoemde, terwijl hij zelf
hofmeier over het geheele rijk werd.
Om zijn aanhangers te kunnen beloonen en zijn ruiters en
ambtenaren te onderhouden, maakte Karel zich meester van de
Gallische kerkdomeinen. Daarop schonk hij ze weg in den vorm
van leen, beneficium, en bevorderde daardoor de ontwikkeling tot
het middeleeuwsche leenstelsel.
Spoedig echter kwam Karel tegenover een gevaarlijk vij and te
staan. De Arabieren, die een eind hadden gemaakt aan het rijk
der West-Goten in Spanje, deden nu een inval in Aquitanie, onder
7
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aanvoering van den stadhouder in Spanje, Abd-er-Rhaman. In
zijn nood riep hertog Eudo van Aquitanie Karel te hulp. Hij kwam
en versloeg de Arabieren in den bloedigen slag in de nabijheid van
Poitiers (732). Abd-er-Rhaman zelf sneuvelde en zijn leger redde
zich door de vlucht naar Narbonne. De Arabieren keerden echter
nog eens terug; zij veroverden Avignon en Narbonne en trokken
zelfs over de Rhone. Karel wendde zich nu tot Liutprand, den
koning der Langobarden, om hulp, loch voordat deze zijn troepen
bij die van Karel had kunnen voegen, waren de Arabieren reeds overwonnen en op de vlucht gej aagd.
Later gelukte het Karel opnieuw de
Arabieren over de Pyreneeen te j agen en zelf geheel Aquitanie te veroveren.
Karel Martel stierf in 741 op zijn
bezittingen in Quiercy en werd opgevolgd door zijn zoons Karloman
en Pepijn (later ten onrechte "De
Korte" genaamcD, die het rijk onder elkaar verdeelden.
Reeds ten tijde van Karel Martel
hadden Engelsche monniken zendingswerkzaamheden verricht onder de Duitschers. Gesteund door
den koning hadden zij gewerkt onder de Thiiringers, de Beieren, de
Alemannen en de Friezen. Onder de
laatsten werkten Willebrord en
Fig. 92. Begin van de voorrede op Winfried of Bonifacius, die den bij(Kloosterbide Salische wetten.
naam kreeg "de apostel der Duitbliotheek te St. Gallen).
schers". In 732 werd hij tot aartsbisschop der Duitschers benoemd, waarna hij overal bisdommen
stichtte en het Frankische Duitschland tot een kerkprovincie
maakte onder opperheerschappij van Rome. Het aartsbisdom
vestigde hij te Mainz, dat nog lang de geestelijke hoofdstad van
Duitschland is gebleven. Hij bewoog Pepijn tot het bijeenroepen
van kerkvergaderingen, daar er verval in de kerk der Franken
merkbaar was. Op deze vergaderingen werd de organisatie der
Frankische kerk geregeld en de verbinding met den pauselijken
stoel nauwer aangehaald. Om het zedelijk peil der monniken, dat in
dezen tijd bedroevend laag was, te verheffen, stichtte hij in 735
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Fig. 93. Karel de Groote in keizerlijk kroningsgewaad. Fantasieportret,
geschilderd in 1510 door Albrecht Diirer.
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het klooster Fulda als modelschool voor alle andere kloosters. In
754 stierf Bonifacius den marteldood bij de Friezen.
Terwijl deze zendingsarbeid in Duitschland voortging, knoopte
Pepijn verbindingen aan met den paus en gaf daardoor een nieuwe
richting aan de Frankische politiek. Nadat Liutprand, de koning
der Langobarden, het exarchaat van Ravenna had veroverd, keerde
hij zich tegen Rome. Paus Gregorius II had de hertogen van Spoleto en Benevento overgehaald van Liutprand of te vallen, en om
zich daarover te wreken vertoonde deze zich in 729 voor de poorten

Fig. 94. Ring der Avaren. (Naar Garnier).

van Rome. Als vroom Christen liet hij zich echter al spoedig door
den paus overreden om terug te keeren. Nadat Gregorius' opvolger
Gregorius III (731-741) evenwel opnieuw de hertogen tegen Liutprand had opgehitst, ondernam deze opnieuw een aanslag tegen
Rome. Bij die gelegenheid had Gregorius Karel Martel te hulp
geroepen, doch Karel, die juist den steun der Langobarden noodig
had tegen de Arabieren, moest dit weigeren. Het gelukte Gregorius' opvolger Zacharias (741-752) niet alleen Liutprand tot
het sluiten van vrede over te halen, doch hem tevens te bewegen
het Romeinsche ducaat en nog eenige andere streken terug te
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geven. Dit gebied vormde den grondslag tot den Kerkelijken Staat.
Doch Aistulf, opvolger van Liutprand, was besloten een groot
Langobardisch rijk in Italie te stichten. Nadat hij het exarchaat
had veroverd, eischte hij van paus Stephanus II (752-757) het
ducaat terug. Daar reeds paus Zacharias verbindingen had aangeknoopt met den Frankischen koning Pepijn, bij gelegenheid dat
deze in overeenkomst met den paus in 752 te Soissons tot koning
der Franken was uitgeroepen, waarbij de laatste Merovingische
koning in een klooster was gezet, wendde Stephanus zich tot de
Franken om hulp tegen Aistulf. Pepijn, die nu den titel "Beschermer der Kerk" droeg, trok, na zijn zalving en kroning, met een leger over de Alpen en sloot Aistulf te Pavia in. Aistulf werd ge-
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Fig. 95 Zilveren schrijn met het gebeente van Karel den Groote (Dom te Aken).

dwongen de veroverde gebieden terug te geven, doch nauwelijks
was Pepijn in Frankrijk teruggekeerd, of Aistulf brak zijn belofte
en viel Rome opnieuw aan. Ten tweeden male trok Pepijn over de
Alpen; dezen keer werd Aistulf gevangengenomen. Hij mocht leven
en rijk behouden, mits hij Pepijn's opperheerschappij erkende en
de steden van het exarchaat teruggaf. Zijn opvolger Desiderius
schonk voorts na langdurige onderhandelingen aan pans Paulus I
(757-767) de steden Bologna, Imola, Ancona en Osimo. Pepijn
mengde zich niet verder in de Italiaansche politiek. Hij stierf te
St. Denis (768) na zijn rijk tusschen zijn zoons Karel en Karloman
te hebben verdeeld, zoodat de rilkseenheid gehandhaafd bleef.
Van het begin of aan bestond er een gespannen verhouding
tusschen de beide broeders, die nog erger werd, toen Karloman
weigerde, Karel te helpen in den strijd tegen de oproerige Aquita-
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niers. Eerst met Karloman's flood in 771 eindigde de oneenigheid
der broeders. Karel maakte zich meester van een deel van Karloman's rijk; doch de weduwe van den laatste zocht steun bij haar
vader Desiderius, den koning der Langobarden, die haar zijn bescherming toezegde. Daar Desiderius tegelijkertijd in strijd kwam
met paus Hadrianus I (772-795), ging Karel met een leger naar
Italie en sloot Desiderius in bij Pavia, dat zich na een beleg van
een jaar moest overgeven. Desiderius werd naar een klooster gezonden en Karel nam den titel aan van "koning der Langobarden"
(774). Karel bekrachtigde Pepijn's overeenkomst met den paus,
waarbij deze het exarchaat en eenige
kuststreken ten zuiden daarvan had
ontvangen.
Na zijn terugkeer
van
den
Italiaanschen veldtocht
hervatte Karel zijn
afgebroken oorlog
met de Saksen, den
Fig. 96. Karolingische munten uit den tijd van
Pepijn, Karel den Groote en Lodewijk den Vrome.
moeilijksten en bloedigsten van al zijn
oorlogen. De Saksen, die woonden tusschen de Noordzee, den samenloop van de Werra en de Fulda, de Elbe en den Benedenrijn,
stonden nog dicht bij den trap van beschaving, lien Tacitus ons
heeft beschreven. Het vrije yolk was verdeeld in drie klassen,
onderscheiden door het weergeld. De hoogste klasse bestond uit
ethelingen, den adel, de laagste uit halfvrijen, de liten. Alleen in
tijd van oorlog kozen zij een hertog, antlers werden zij door opperhoof den bestuurd. Bij den eersten veldtocht verwoestten de Franken het grootste heiligdom der Saksen : de Irmenzuil. In het volgende jaar werd de oorlog met succes voortgezet, zoodat Karel in
777 een rijksdag kon bijeenroepen te Paderborn op Saksisch
grondgebied. De Saksen mochten hun grondwet behouden. Zij
waren bereid Karel's opperheerschappij te erkennen en lieten zich
doopen; doch een hunner aanvoerders, Widukind, vluchtte naar
den Deenschen koning Sigfrid.
De oorlog met de Saksen werd nu weer voor eenigen tijd afgetbroken door Karel's veldtocht tegen de Arabieren. Gedurende dezen
veldtocht, die hem geen overwinningen bracht, ontving Karel het
bericht, dat Widukind was teruggekomen. Reeds teisterden de
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plunderingen der Saksen de Frankische grenzen. Karel spoedde
zich derwaarts en wist hen terug te dringen tot de Elbe. Het oproer werd bedwongen en een groat aantal Saksen moesten zich laten doopen. Doch nauwelijks had Karel hun den rug toegewend,
of het oproer brak met dubbele felheid los. Nu besloot hij er met
de grootste kracht een eind aan te maken en liet op een enkelen
dag 4500 menschen terechtstellen. Deze wreedheid had evenwel de
tegenovergestelde uitwerking : de
Saksen kwamen als een man in opstand. Na vele tochten tot aan de
Elbe en vooral na de overwinningen
bij Detmold en aan de Hase (783)
slaagde Karel er toch in, hen volkomen te onderworpen. Widukind
en de andere aanvoerders verschenen in zijn kamp, erkenden hem als
hun heer en lieten zich doopen.
Eenige j aren later trachtten de Saksen opnieuw het Frankische juk of
te werpen, daar het hen ergerde,
dat zij krijgsdienst in Karel's rijk
moesten verrichten. Karel beval nu
een deel der Saksen het land te verlaten en zich elders te vestigen, terwijl hij de onderworpen Slavische
Obotrieten verlof gaf zich in Saksen
te vestigen.
Karel keerde zich nu tegen de
Fig. 97. Keizer Lotharius. MiniaAvaren, een Aziatisch ruitervolk,
tuur uit een Evangelieboek, middat opperheerschappij over de Sla- den v. d. 9e eeuw. (Nationale
ven had verworven; hij drong door
Bibliotheek te Parijs).
tot den "hoof Bring" der Avaren, hun
versterkte woonplaats tusschen den Donau en de Theiss. Door een
deel der Avaren werd hij als hun heer erkend; de overigen namen
de vlucht.
Karel stand nu op het hoogtepunt van zijn macht en de rijksdag,
lien hij in 799 bijeenriep te Paderborn, werd bezocht door afgezanten van verschillende vorsten, die hem als den wetgever van Europa
huldigden, o. a. van den patriarch van Jeruzalem en den kalief
van Bagdad. Ten laatste kwam daar zelfs paus Leo III, die na
zijn verkiezing de banieren der heilige stad en de sleutels van het
graf van Petrus aan Karel had gezonden, doch kort daarop uit
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Rome was verdreven. Op zijn verzoek trok Karel in het voorjaar
van 800 over de Alpen en hield in November zijn intocht in Rome,
waar hij Leo op den pauselijken stoel herstelde, nadat deze zich
door een eed had gezuiverd van de beschuldigingen, die zijn tegenstanders tegen hem hadden ingebracht. Toen Karel op Kerstdag
800 in de St. Pieterskerk te Rome de mis hoorde, zette de paus
plotseling de keizerskroon op zijn hoofd onder luide toejuichingen
der aanwezigen. Doch eerst nadat Karel Venetic en Dalmatie
bezet had, verwierf hij in 811 de toestemming van Byzantium.
'

Fig. 98. Karel de Kale; Prent als opdracht in zijn bijbel (Louvre).

Een nieuwe mark, de Spaansche, tusschen Ebro en Pyreneeen,
werd nog aan het rijk toegevoegd en in het noorden de Eider als
rijksgrens vastgesteld. Over de grensmarken zette Karel markgraven, wier taak het was het rijk tegen invallen te beschermen.
Zendgraven, missi dominici, werden uitgezonden om de koninklijke rechten te handhaven: bisdommen en aartsbisdommen werden in de veroverde landen ingesteld. Op de rijksdagen (Meivelden) werd de legerban gemonsterd en in de wetgeving voorzien.
Karel verzamelde om zich al wat de tijd aan geleerden en schrijvers opleverde: den Langobardischen geschiedschrijver Paulus
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Diaconus, den Frank Eginhard, die Karel's leven beschreven heeft
den Angelsakser Alcuin, die een bijbelvertaling ondernam en leider
was van de hofschool, en den dichter Angilbert. Zij werden vereenigd in een Academie, waar op ongedwongen wijze in Karel's
bijzijn gediscussieerd werd, en waar ieder een eigen, aan de antieke of Joodsche oudheid ontleenden, bijnaam had. Zoo heette
Karel David, Alcuin Flaccus, en Angilbert Homerus. Ook voor het
onderwijs werd zooveel mogelijk zorg gedragen. In de bouwkunst,
mozalek, en ivoorsnijkunst was evenzeer die opbloei merkbaar,
die men aanduidt met den naam: Karolingische renaissance.

Fig. 99. Zegels van Karel den Dikke (Gest. 888) en graaf Odo van Parijs, door
wiens heldhaftigheid Parijs een jaar lang weerstand bood aan de aanvallen der
Noormannen. Na den dood van Karel den Dikke werd Odo tot koning der Franken verheven. Zijns broeders kleinzoon, Hugo Capet, werd koning in 987,
de stamvader der Capetingers.

De groote keizer stierf te Aken, einde Januari 814, nadat zijn
zoon Lodewijk, genaamd de Vrome, tot zijn opvolger gekroond
was. Deze vorst wordt wel eens miskend. Toch blijft het waar,
dat hij meer de natuur van een monnik dan die van een vorst
had, wanneer men daarmede althans zijn gevoeligheid voor vrouwelijke invloeden vereenigbaar acht. Zijn pogingen, om in 817 door
een vroegtijdige voorloopige rijksverdeeling onder zijn zoons latere moeilijkheden te voorkomen, werden doorkruist door den invloed zijner tweede gemalin, Judith, uit het geslacht der Welfen,
dat zoolang zijn naam in de geschiedboeken zou schrijven. Het
gevolg was een langdurige broederoorlog, waarin de persoon des
ouden keizers niet gespaard bleef. Op het "Leugenveld" bij Colmar in den Elzas wist men zelfs in 833 te bewerken, dat Lodewijk
door zijn troepen verlaten werd; de oude man werd gedwongen
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tot het afleggen van een beschamende openbare zelfbeschuldiging.
Wel herstelde zijn zoon Lodewijk, later genaamd de Duitscher,
hem weder op den troon, maar met zijn macht was het natuurlijk
gedaan.
Na zijn flood in 840 streden Lotharius, de keizer, met zijn broeders Lodewijk den Duitscher en Karel den Kale om de alleenheerschappij. De paus, die om cultureele redenen de eenheid des
rijks gaarne bewaard zag, stond aan Lotharius' zij de, die niettemin
het onderspit dolf. Sedert het verdrag van Verdun in 843 zijn
Frankrijk en Duitschland zelfstandige rijken; een langgerekt middenrijk heeft zich onder de dynastie van Lotharius slechts tot 870
kunnen handhaven; het werd toen bij het verdrag van Meersen
tusschen Duitschland en Frankrijk verdeeld.
Terwij1 de vorstelijke macht door de verdeeling van het rijk
verzwakt werd, nam het aanzien van den paus toe onder den
krachtigen Nicolaas I (858-867).

DE WIKINGEN EN HUN STATEN.
Van den diepen indruk, dien de tochten der Wikingen ook in het
noorden hebben gemaakt, getuigen verschillende later opgeschreven sagen, b y. die van Regner Lodbrog en zijn zoons; doch voor
werkelijk historische gegevens kunnen wij ons het best wenden
tot kroniekschrijvers uit denzelfden tijd in de zuidelijke en westelijke landen. De oorsprong der tochten verklaren deze schrijvers
aldus : in het noorden was de polygamie toegestaan, waardoor de
families steeds talrijker wenden en er ten slotte te veel zoons in
een gezin waren dan dat allen op den vaderlijken grond in hun
onderhoud konden voorzien. De jongste zoons waren dus wel
gedwongen de wereld in te trekken. Het land is waarschijnlijk
betrekkelijk overbevolkt geweest, daar men den grond niet wist
uit te buiten. Natuurlijk heeft ook de drang naar avontuur en de
begeerte naar de veel besproken rijkdommen in het zuiden de
jonge mannen verlokt. In het gevolg van een der kleine vorsten
voeren zij in hun bekende drakenschepen west- of oostwaarts om
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op vreemde kusten strandroof te plegen of als kapers de rijkbeladen koopvaardijschepen aan te vallen en te plunderen. Toen
de werkelijke koninkrijken in het noorden gesticht werden door
Gorm den Oude in Denemarken en Harald Haarfager in Noorwegen
(de laatste had, na zijn overwinning in het Hafrsfjord, 872, geheel
Noorwegen onder zijn schepter vereenigd) trokken de kleinere vor-

Fig. 100. Het Osebergschip, tentoongesteld te Oslo. Op den voorgrond de achtersteven met zijroer. In de reeling gaten voor de riemen.

sten de wij de wereld in. Toen het noorden door den oorlog tusschen Karel den Groote en de Saksen in de Europeesche politiek
werd gemengd en de bekeeringsijver der Franken de noordelijke
koningen er toe gebracht had hun volken met het zwaard in de
hand te kerstenen, werd het pas ernst met de tochten der Wikingen. In het voorafgaande zagen wij reeds, dat de eerste belangrijke Wikingtocht langs de kusten van Schotland, Engeland, Ier-
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land, Friesland, Frankrijk, Spanje en later Italie voerde. De Wikingen begonnen meestal met strandroof ; dan zeilden zij je rivieren op, plunderden rijke steden en kloosters en verdwenen dan
weer even snel als zij gekomen waren. Wij zagen, hoe zij aldus
in 793 het klooster Lindesfarne in het noorden van Engeland plunderden, en later Jona, en hoe zij onder de voorgangers van Alfred
den Groote Londen, York en Canterbury verbrandden. Ook
bloeiende handelssteden op de west- en noordkust van Europa, o. a.
Hamburg en Antwerpen gingen, na uitgeplunderd te zijn, in de
vlammen op. De eerste groote
Wikingtocht naar de kusten
van Frankrijk werd ondernomen door den Deenschen koning Gudfred tij dens diens
strijd met Karel den Groote.
Nadat de moed der Wikingen
met hun succes was toegenomen, begonnen zij op vreemde
kusten te overwinteren, allereerst op eilanden, by. op Thanet in de Theems, Noirmoutiers in de Loire, en Man tusschen Ierland en Engeland.
Van hier was het slechts een
korte stap tot werkelijke veroveringen. Na den dood van
Lodewijk den Vrome (840)
Fig. 101. De Noormannen bestormen een zeilden de Wikingen herhaalburcht. (Miniatuur uit een Angelsakdelijk de Fransche rivieren op
sisch handschrift, 9de eeuw).
en verwoestten steden in het
midden van het land, zooals Rouaan, Nantes, Bordeaux en Toulouse. Wij zagen zelfs, hoe zij onder de regeering van Karel den
Dikke een heel jaar de hoofdstad, Parijs, belegerden en zich ten
laatste in Bourgondie nestelden. Eenige j aren later vinden wij
hen nog zuidelijker voor de muren van Lissabon en Sevilla. Onder Alfred den Groote en diens laatste voorgangers stichtten de
Wikingen eigen rijken in Ierland en veroverden van hun kampplaats in Reading uit groote deelen van Engeland. Wel gelukte
het Alfred, die zich naar de onvruchtbare streken in het westen
had moeten terugtrekken, de Wikingen te overwinnen, doch in een
deel des lands moest hij hun heerschappij dulden. Deze streek
werd Danelag genoemd en omvatte Oost-Anglia en Northumber-
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land. Twaalf jaar (886 878) duurde deze strijd tusschen Alf red
en Noormannen, van wier aanvoerders de Angelsaksische kronieken "de zoons van Lodbrok" de meest gevreesde noemen. Oneenigheid onder de Deensche veroveraars maakte het Alfred mogelijk zijn macht over Danelag te doen Belden en onder zijn
opvolgers, Eduard I en Athelstan, moest Danelag zich volkomen
onderwerpen. Onder Athelstan's lateren opvolger, Ethelred II,
(976-1013) trad weer een ommekeer in. Een Wikingvloot onder
aanvoering van den Noorschen koning Olaf Trygvason en den
Deenschen koning Svend Tveskaeg kwam de
Denen in Danelag te hulp; zij dwongen
koning Ethelred keer op keer het land van
brandschatting vrij te koopen door het betalen
van ongehoorde bedragen, het Denengeld. Nadat zij vertrokken waren, besloot Ethelred zich
door verraad van de veroveraars te bevrij den
en den 13den November 1002 liet hij een vreeselijk bloedbad aanrichten op alle Denen, die hij
kon machtig worden. Om zich over deze gruwelijke daad te wreken landde Svend Tveskaeg op
de kust van Engeland, richtte de vreeselijkste
verwoestingen aan en kon slechts door betaling
van een voor die tij den ongelooflijk hoog losgeld bewogen worden het land te verlaten. In
1013 echter keerde hij terug en veroverde het

geheele land, terwij 1 Ethelred gedwongen werd
naar Normandie te vluchten. In het volgende
j aar stierf Svend Tveskaeg, waarop Ethelred

Fig. 1 02. Angelsaksische
krijgers.
(uit
een
handschrift v. d. 11 de
eeuw).

terugkeerde, om het land opnieuw in bezit te
nemen. Hij en zijn zoon Edmund Ironside
voerden daarna gedurende korte j aren met succes oorlog tegen de Denen onder Knoet, den zoon van Svend, wien
de geschiedenis den eerenaam "Knoet de Groote" heeft gegeven.
Eerst na Edmund's dood (1016) werd Knoet koning van Engeland.
Onder zijn scepter vereenigde hij nu Engeland en Noorwegen en
na den dood van zijn broeder Harald (1018) tevens Denemarken.
Engeland werd verdeeld in vier hertogdommen, waarvan hij zelf
Wessex behield. Na zijn dood (1035) werd hij in Denemarken opgevolgd door zijn zoon Hardeknud met Ethelred's weduwe Emma.
Nadat diens half broeder, Harald Harefod, in 1040 gestorven was,
werd Hardeknud ook koning van Engeland. Hij regeerde echter
slechts twee jaar. Na zijn dood kwam er weer een Angelsaks op
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den troop van Engeland, nl. Eduard III de Belijder, de zoon van
Ethelred II (1042---1066). Daar hij buitenlandsche gewoonten
poogde in te voeren, kwamen de edelen onder aanvoering van den
earl Godwin en diens zoon Harald in opstand en dwongen Eduard
zich naar hun wenschen te schikken. In 1066 stierf Eduard, waarop
Harald Godwinson tot koning van Engeland werd uitgeroepen. De
troepen van den Noorschen koning Harald Haardraade landden
in het noorden, doch werden door Harald Godwinson totaal verslagen, terwijl de Noorsche koning sneuvelde. Midden onder het overwinningsfeest kwam evenwel het bericht, dat Willem van Normandie op de zuidkust geland was.
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Fig. 104. Een der eerste afbeeldingen van de Russische krijgsvloot, (Miniatuur uit
de beschrijving van den Byzantijnschen historicus Skyletze betreffende den strijd
tusschen de Russen en de Byzantijnen).

Eens was Harald Godwinson door een storm naar de kust van
Normandie gedreven, waar Willem hem de belofte had afgeperst,
dat hij zou zorgen voor Willem's verkiezing tot koning van Engeland na den dood van Eduard den Belijder. Daar Harald zijn
belofte had gebroken en zelf de kroon had aangenomen, kwam
Willem thans one zich te wreken. Bij Hastings had de ontmoeting
plaats en door een krijgslist wist Willem een beslissende overwinning te behalen (1066). Harald zelf sneuvelde. Na dezen slag
vereenigde Willem Engeland en Normandie onder zijn heerschappij en voerde sindsdien den bijnaam "de Veroveraar". Deze vereeniging bleef eeuwen bestaan en de Fransche taal en beschaving
kregen grooten invloed in Engeland. Het verhaal van den slag bij
Hastings en Willem's verovering van Engeland is neergelegd in een
der merkwaardigste documenten ter wereld: een wandtapijt, waar-
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Oudste afbeelding van Karel. den Groote; mozaiek in het Lateraan
to Rome. Petrus overhandigt Karel het vaandel van Rome.
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op Willem's gemalin den geheelen tocht naar Engeland en de
daaraan voorafgegane gebeurtenissen heeft geborduurd. Dit zoogenaamde tapijt van Bayeux, dat bisschop Odo van Bayeux, broeder van Willem, aan de domkerk te Bayeux, aldaar heeft geschonken en nog ter plaatse bewaard wordt, bevat zeventig afbeeldingen,
waarop men allereerst ziet, hoe Harald Godwinson door Eduard
den Belij der wordt uitgezonden om met Willem te onderhandelen
over diens verkiezing tot troonopvolger van Engeland, dan hoe
Harald aan Willem den eed aflegt hem te steunen, verder hoe
Harald die gelofte ontrouw wordt. De laatste afbeelding toont de
vlucht der Engelsche manschappen van het
slagveld te Hastings.
Willem de Veroveraar stamde of van een
Noorman, den aanvoerder van Rollo, die
van Karel den Eenvoudige, koning van
Frankrijk, in 911 een stuk land had gekregen, dat nog steeds den naam Normandie
draagt. Zijn zoon Willem werd opgevolgd
door diens zoon, Richard zonder Vrees.
Diens kleinzoon, Robert de Duivel was de
vader van Willem den Veroveraar. In
Engelsche familie- en stedennamen leven
nog herinneringen aan den tijd der Noormannen en zelfs in administratie en rechts- Fig. 106. Marmeren leeuw
wezen hebben de Noormannen duidelijke te Venetie met runeninscripties.
sporen achtergelaten. Toen de Denen Engeland in bezit hadden genomen, was de vrije
boerenstand in het veroverde gebied in opkomst. De macht der
groote leenheeren — die in dezen tijd, toen op het vasteland het
leenstelsel zich sterk ontwikkelde, zeer aanzienlijk was — viel niet
te vereenigen met het noordelijke vrijheidsbesef. Teekenend is dan
ook het antwoord der Wikingen op de vraag, wie hun opperhoofd
was: "Wij hebben geen opperhoofd, we zijn allemaal opperhoofden". Na de verovering van Willem van Normandie nam het grootgrondbezit weer toe, al bereikte het leenstelsel nooit lien omvang
als op het vasteland.
Nadat de noordelijke volken zoo goed als geheel gekerstend waren door een intensieve zending van Frankische, Engelsche en Duitsche monniken en nadat de bekeeringsijver onder de woeste
plundertochten der Wikingen op de kusten van Europa was toegenomen — wien de wapenen niet onderwierpen, moest het Christendom doen buigen
achtte menig nieuw-bekeerde een refs naar
8
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Jeruzalem (in het Noorsch: Jorsal) het groote doel van zijn leven.
Op deze reizen aanschouwden de noordelijke pelgrims de heerlijkheden van Italie, waarover zij dikwijls geheimzinnige, sprookjesachtige verhalen hadden gehoord.
De Arabieren trachtten van Sicilie uit, dat zij reeds vroeger hadden veroverd, Zuid-Italie binnen te dringen, waarop Waimar, vorst
van Salerno, veertig pelgrims uit Normandie, die zich juist op de
thuisreis bevonden, te hulp riep. Met rijken buit beladen trokken
deze na de overwinning huiswaarts en vertelden daar van hun
avonturen, waardoor zij een groot aantal avontuurlijke jonge
mannen verlokten naar Italie te trokken, om zich als soldaten te
verhuren, nu eens strijdend onder deze, dan weer onder gene vlag,
om eer en buit te winnen. Gedurende den strijd met de Grieken,
die het grootste deel van Zuid-Italie bezaten, veroverden de Noormannen onder aanvoering van de negen zoons van Tancred van
Hauteville omstr. 1040 een groot aantal der Grieksche bezittingen
op de zuidelijke schiereilanden Apulie en Calabrie. Ten slotte
maakte een van hen, Robert Guiscard, een einde aan de heerschappij der Grieken in Italie en veroverde bovendien eenige ZuidItaliaansche vorstendommen, waaronder Salerno. Hij nam nu den
titel van hertog aan. Toen paus Leo IV een leger uitzond om Robert
uit Italie te verdrijven, werd hij gevangengenomen. Leo's opvolger
op den pauselijken stoel, Nicolaas II, gaf Robert het hertogdom
Apulie in leen (1059) en Nicolaas' opvolger, Gregorius VII, bekrachtigde die schenking. Robert's macht was nu zoo toegenomen, dat de
Grieksche keizer Michael VII het wenschelijk achtte hem tot bondgenoot te winnen, door zijn zoon Constantijn in het huwelijk te
doen treden met Robert's dochter. Niet lang daarna werd Michael
onttroond, waarop Robert met een leger een inval in Griekenland
deed. De stad Durazzo werd veroverd en hierdoor lag de weg open
naar Constantinopel, waar Robert de keizerskroon hoopte te bemachtigen. Inmiddels riep echter Gregorius VII hem naar Rome,
dat door den Duitschen keizer Hendrik IV belegerd werd. Hij
bevrijdde de stad, doch plunderde Rome. Toen hij kort daarna
den strijd in Griekenland weder Wilde beginnen, stierf hij plotseling op het eiland Kefalenia (1085). Zijn zoon en opvolger Roger
moest daarna den oorlog in Griekenland geheel opgeven. Omstreeks denzelfden tijd veroverde een jongere broeder van Robert
Guiscard, Roger, Sicilie op de Arabieren, en toen zijn zoon, Robert II, na den flood van Robert's kleinzoon Willem, tegelijkertijd
Zuid-Italie veroverde, werden alle veroveringen der Noormannen
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tot een rijk vereenigd, dat in 1030 den naam van "het koninkrijk
Sicilie" kreeg.
Terwijl de Deensche en Noorsche Wikingen meest westwaarts
trokken, voeren de Zweden meer naar het oosten, waarvan nog ontelbare runensteenen getuigen. Zij bezochten de kusten der Oostzee en vestigden daar pleisterplaatsen, waaronder waarschijnlijk
de Wikingburcht Jomsborg op het eiland Wollin voor de kust van
Pommeren, welks Wikingen in de oud-Noorsche heldendichten bezongen worden om hun moed en doodsverachting. Het voornaamste doel van de Wikingtochten naar het oosten was inmiddels het
"Gardarijk", het tegenwoordige Rusland, met zijn hoofdstad Holmgaard (Nowgorod), die wij in runeninscripties uit de negende eeuw
dikwijls genoemd vinden. Het waren ook Wikingen, die het Russische rijk stichtten en het zijn naam gaven. Zoo vertelt de Russische geschiedschrijver, de monnik Nestorius, die in de elfde eeuw
de kroniek van Rusland schreef, hoe drie broeders van het -yolk
"Rus" door de Slaven in Gardarijk werden binnengeroepen om hen
tegen de Noorsche Wikingen te beschermen en het rijk te ordenen.
"Rus" was de Finsche benaming voor "Zweden". De oudste dezer
drie broeders, Rurik, de stamvader van het Russische vorstenhuis,
dat tot 1610 over Rusland heeft geregeerd, stichtte een rijk rondom
Nowgorod, terwijl zijn opvolger Oleg (vergel. den Zweedschen
naam Helge) het centrum verplaatste naar Kiew. Russische personen- en stedennamen in de Byzantijnsche kronieken uit de tiende
en elfde eeuw wijzen duidelijk op den invloed uit het noorden in
het toenmalig Rusland. Uit Kiew voeren de Waregen of Waeringers, zooals de Noormannen in Constantinopel werden genoemd, in
holle boomstammen den Dnjepr of tot de Zwarte zee en vandaar
naar Constantinopel. Een overeenkomst van 911 tusschen den
Griekschen keizer en Oleg is nog bewaard gebleven.
De Wikingen maakten langen tijd deel uit van de lijfwacht van
den keizer te Constantinopel, waaraan nog tegenwoordig een herinnering bestaat, nl. een inscriptie, ingegrift door een Noorschen
Wiking in een stee pen leeuw, die oorspronkelijk thuishoorde te
Athene, loch vandaar naar Venetie werd gebracht, waar hij thans
een plaats heeft voor het arsenaal. Waering in Miklagaard te zijn
geweest, beteekende een groote eer in het noorden, en zelfs koningszoons verdienden er hun eerste sporen, zooals b. v. de Noorsche
koning Harald Haardraade. De Waeringen deden niet alleen dienst
in de keizerlijke lijfwacht, maar werden ook uitgezonden — zooals
verteld wordt door Snorre -- om tegen de Arabieren in Afrika en op
Sicilie te strij den. Van hun heldendaden in deze verre landen weet
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nog menige runensteen to vertellen. Vondsten -van noorsche sieraden, wapenen en runensteenen overal, op de Britsche eilanden en
op het vasteland, op een kerkhof midden in Londen zoowel als aan
de Zwarte Zee, getuigen van den triomftocht der Wikingen door de
wereld. Doch deze veroveringstochten deden slechts bij uitzondering rijken ontstaan, die zich hebben kunnen handhaven.

DE WERELD DER MIDDELEEUWEN

De basiliek S. Apollinare te Ravenna.

DE WERELD DER MIDDELEEUWEN.
HET LEENSTELSEL.
Gelijk wij in het voorafgaande zagen, heeft het leenstelsel (d. i.
het in leen ontvangen van een stuk gronds, waartegenover staat
het afleggen van den eed van trouw en het vervullen van bepaalde
plichten, waaronder in de eerste plaats de krijgsplicht) reeds zijn
oorsprong in den tijd der Merovingen. Het wortelt waarschijnlijk
zoowel in Germaansche als in antieke gebruiken; de band van
trouw tusschen de Germaansche lijfwacht en hun aanvoerder is
vereenigd met de verhouding tusschen den Romeinschen pachter
en diens landeigenaar. Het in leen afstaan van grondbezit is afkomstig van de kerk, die haar goed niet mocht vervreemden. Eveneens zagen wij, hoe het leenstelsel zich ontwikkelde in tij den van
onrust, daar toen menige kleine landeigenaar zich onder de bescherming stelde van een grootgrondbezitter, senior, en zoodoende
den grond, die te voren zijn eigendom.was geweest, thans als leen
van den senior ontving. De grootgrondhezitters kregen later de
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"immuniteit", d. w. z. vrijstelling van belasting en zelfstandige
rechtsmacht op hun domeinen, waardoor het rijksverband verzwakte. Onder de laatste zwakke Karolingen en de eerste Capetingen bereikte die innerlijke ontbinding haar hoogtepunt. De senioren van hun kant commendeerden zich (d. w. z. legden den leeneed af) aan eenige groot-vazallen, in wier handen dus de eigenlijke
macht berustte. In dien tijd werd de erfelijkheid der leenen geheel
doorgevoerd. Het stelsel ontwikkelde zich dus allengs zoodanig, dat
de geheele maatschappij op een pyramide van standee berustte.
Bovenaan stond de koning, die al het land heette te bezitten, hoewel
hij in werkelijkheid zeer weinig macht bezat. Die was n. 1. in
handen van zijn vazallen, graven en bisschoppen, die bijna
souvereinen waren op hun domeinen. Onder hen stonden de
senioren, de baronnen, die weer de
leenheeren waren van de ridders en
schilddragers, suzereinen. Een hoogere
vazal kon leen aanvaarden van een lagere ; zelfs de koning kon op die wijze
leenman worden. De stelregel: "geen
land zonder leenheer" werd in dien
tijd in zoo goed als geheel Frankrijk
doorgevoerd en alleen in Zuid-Frankrijk bleven de particuliere eigendommen, allodien, voor een deel bestaan.
Het tegenovergestelde van het alloFig. 1. Een vazal legt den eed
dium, het beneficium, kreeg den naam
af voor zijn leenheer, in dit gefeudum, waaruit de benaming feodalival een bisschop.
teit, leenstelsel, ontstond. Oorspronkelijk strekte het leenstelsel zich uitsluitend uit tot grond, doch
allengs omvatte het ook ambten, zelfs kerkelijke, die hierdoor
erfelijk werden. Door de z. g. investituur nam de vazal het leen
aan en onder plechtige ceremonien legde hij den vazalleneed, het
z. g. homagium af. Dit werd herhaald zoo dikwijls een leen van
wader op zoon overging. De vazal had bovendien den plicht een
bepaalde schatting, het "relief" te betalen. De vazal verloor zijn
rechten op het leen wanneer hij zijn eed verbrak, doch ook de
leenheer kon zijn rechten verliezen, wanneer hij zijn vazal niet
verdedigde.
Onder de opvolgers van Karel den Dikke in Frankrijk: Odo,
den dapperen verdediger van Parijs, zijn opvolger, Karel den
Eenvoudige, uit het huis der Karolingen, en Odo's zoon Robert,
Lodewijk IV d'Outremer, Lotharius en Lodewijk V, met wien in
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987 het Karolingische huis uitstierf, hadden de koningen een harden strijd te voeren met de machtige leenmannen, vooral de nakomelingen van Odo, wiens varier, Robert de Sterke, een graafschap tusschen Seine en Loire in leen kreeg. Toen met Hugo
(987-996), den nakomeling van Robert den Sterke, de Capetingen
den troon van Frankrijk bestegen, was de koningsmacht in verval; doch de erfelijkheid, ondanks alle pogingen om die te niet te
doen, bleef gehandhaafd. Zijn zoon Robert, (996-1031) bijge-

Fig. 2. Crypt in de kloosterkerk van St. Denis, waar de Fransche koningen
sinds den tijd der Merovingen begraven liggen. (Fotografie).

naamd de Heilige, trachtte door een huwelijk met de dochter van
een machtig vazal zijn macht uit te breiden, doch hierin ondervond hij tegenstand van de Kerk, die, daar het huwelijk gesloten
was tusschen personen van een ongeoorloofden graad van bloedverwantschap, de verbintenis als ongeldig verklaarde. Het gelukte
hem echter het hertogdom Bourgondie als erfenis te verkrijgen,
doch zijn zoon Hendrik I (1013-1060) stond het aan zijn broeder
af. Onder de volgende Capetingen, Philips I (1060-1108) en
Lodewijk VI (1108-1137) wend de strijd tegen de groote vazallen voortgezet.
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Met de regeering van Willem den Veroveraar, werd, zooals wij
boven zagen, het leenstelsel ook in Engeland ingevoerd. In.
Duitschland streden de stamhertogen en de koningen om
de macht. In dezen strijd
zochten die koningen steun
bij de bisschoppen door
hun groote stukken gronds
in leen te geven. Alleen
in bepaalde streken, o. a.
in Zwitserland, wisten de
grondbezittende boeren hun
positie te handhaven. In
Duitschland konden de koningen en de bisschoppen een
tijdlang met vereende krachten de eenheid des rijks bewaren, maar toch viel Duitschland ten slotte uiteen in een
aantal kleine gebieden.
Tot de Scandinavische landen drong het leenstelsel eerst
door, nadat het in de zuidelijke landen zijn voile ontwikkeling had bereikt. Eerst
in de dertiende eeuw is er in
Denemarken sprake van leen.
Uit het 'leenstelsel ontstond
het ridderwezen, waarop wij
in het volgende zullen terugkomen.
Fig. 3. Keizer Otto de Groote (Monument op de markt te Maagdeburg).

HET WESTERSCHE KEIZERRIJK DER DUITSCHERS.
HET SAKSISCHE HUIS.
Onder de laatste koningen van het Karolingisch geslacht, Arnulf
(887-899), die na de onttroning van Karel den Dikke tot koning
van Duitschland gekozen en tot keizer gekroond werd, en diens
opvolgers, den zesjarigen Lodewijk het Kind (899 911) en Koen-
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raad I (911-919) van Franken, voerden de stamhertogen van de
afzonderlijke Duitsche stammen, die in dezen tijd van algemeene
ontbinding hun onafhankelijkheid verwierven, een voortdurenden strijd tegen den koning. Tegelijkertijd leed het land onder
de invallen van de Magyaren. Bij den dood van Koenraad kwani
het koningschap aan zijn
machtigsten tegenstander,
\ N.
hertog
Saksischen
den
Hendrik, uit het huis der
Ludolfingen. Hendrik I
(919--936) met den bijnaam
"de Vogelaar", daar hij, volgens de overlevering, de onderhandelingen betreffende
zijn verkiezing gevoerd zou
hebben, terwijl hij op de
vogeljacht was, brak van
stonde aan met de politiek
van zijn voorgangers, door,
steunend op de stamhertogen, de macht der geestelijkheid te beperken. Hij wei- Fig. 4. Duitsche krijgers trekken ten strijde.
(Miniatuur in het Psalterium Aureum,
gerde allereerst de gebruikeSt. Gallen, 1 Oe eeuw) .
lijke zalving door den aartsbisschop van Mainz, wees de eischen der bisschoppen van de hand
en liet de stamhertogen vrij in het bestier hunner gebieden. Hierdoor bereikte hij, dat zelfs die hertogen, welke hem vroeger niet
hadden willen erkennen, hem nu binnen korten tijd als hun koning
huldigden. Met hun hulp versterkte hij de weerbaarheid van het
land door het bouwen van vestingen en het ommuren van steden.
Hij ondernam voorspoedige veldtochten tegen de vijanden in het
noorden en het oosten: de Noormannen, de Slaven en de Magyaren.
Toen de Magyaren, een Finsch yolk uit den Oeral, dat een rijk in
Hongarije had gesticht, onder hun aanvoerder Arpad een inval in
Saksen deden, trok Hendrik hen met een leger van ruiters tegemoet en bracht hen een volkomen nederlaag toe bij Riade of
Merseburg (933). Op het punt, een tocht naar Rome te ondernemen, om zich tot keizer te doen kronen, werd Hendrik plotseling door den dood weggerukt. Hij werd opgevolgd door zijn zoon
Otto I (936-973).
Otto, wien de geschiedenis het bijvoegsel "de Groote" heeft geschonken, volgde in zijn politiek het voorbeeld der eerste Karo-
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lingen en zocht steun bij de Kerk. Onder gejuich van het yolk
liet hij zich met prachtige ceremonien door den aartsbisschop
van Mainz in de Mariakerk te Aken kronen. Bij den daaropvolgenden kroningsmaaltijd gaf Otto blijk van zijn opvatting over de
verhevenheid des konings boven de hertogen, door hen aan tafel
de hofambten te laten waarnemen. De macht der hertogen was
echter zoozeer toegenomen,
dat zij zich bijna als zelfstandige vorsten in hun gebied beschouwden. Toen
Otto poogde zijn macht te
doen Belden over de machtige hertogen van Franken
en Lotharingen : Eberhard
en Giselbert, kwamen deze
in opstand en deden, gesteund door Otto's broeders
Thankmar en Hendrik een
inval in Westfalen. Otto
wist hen echter aan den
Fig. 5. De Roomsch-Duitsche keizerskroon. oostoever van den Rijn te
overrompelen, juist toen zij, met buit beladen, op den terugweg
naar hun land waren. Een van hen sneuvelde, de andere verdronk
in de rivier. Na Eberhard's dood werd er geen nieuwe hertog in
Franken benoemd; het land kwam direct onder de kroon. Tevens
verhief Otto zijn bloedverwanten tot hertogen in Beieren en Zwaben en stelde paltsgraven aan, die, behalve het bestier over de
kroondomeinen, een oogje op de hertogen moesten houden. Hierdoor kon Otto, zelfs in den bloeitijd van het leenstelsel, het koninklijk recht van onmiddellijk oppertoezicht en de centralisatie van
het bewind handhaven.
Inmiddels riepen buitenlandsche vijanden den koning te velde.
In Italie was de laatste koning Lotharius, een Bourgondisch vorst,
gestorven, met achterlating van een ledigen troon en een jonge,
schoone weduwe. Na zijn dood had de markgraaf Berengar van
Ivrea de kroon van Italie bemachtigd, loch, daar hij terstond na
zijn verkiezing met onmenschelijke wreedheid tegen zijn onderdanen optrad, richtten zich aller oogen op de negentienjarige
weduwe Adelheid. Hierdoor werd zij Berengar's natuurlijke vijandin en nadat hij haar in 951 te Como had gevangengenomen,
liet hij haar onder kwetsende mishandelingen in een kerker opsluiten. In haar nood smeekte zij Otto om hulp en hood hem
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haar hand aan. Otto trok in September 951 met een leger over de
Alpen en nam met wapengeweld de hoofdstad Pavia in, terwij1
Berengar, door alien verlaten, vluchtte. Intusschen was het Adelheid gelukt te ontkomen, doordat eenige harer aanhangers een
onderaardsche gang onder haar kerker hadden gegraven. Na de
vreeselijkste avonturen, waarbij zij vaak slechts door toeval aan

Fig. 6. Slot en slotkapel te Quedlinburg.

haar vervolgers ontsnapte, bereikte Adelheid eindelijk den burcht
Canossa, vanwaar Otto haar naar Pavia liet geleiden, waar de
bruiloft gevierd werd. Otto werd thans gekroond tot koning der
Langobarden. Toen hij terugkeerde uit Italie, wachtte hem echter
een der zwaarste beproevingen van zijn aan gebeurtenissen toch
al zoo rijk bestaan. Gedurende zijn afwezigheid was een oproer
tegen hem ontstaan onder leiding van zijn eigen zoon Ludolf
en zijn schoonzoon Koenraad. Drie jaar lang woedde de strijd.
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De positie van Otto begon er netelig uit te zien; Beieren, Zwaben
en Franken sloten zich bij de oproerlingen aan en reeds gistte
het in Saksen. Toen namen de zaken plotseling een keer, doordat
Ludoif een daad beging, die hem de verachting van alle weldenkenden bezorgde. De Magyaren, 's lands oude erfvijanden, deden een inval en Ludoif sloot
zich bij hen aan. Koenraad en
een groot deel der andere aanhangers verlieten hem, totdat
Ludoif, gedwongen door tegenspoed en vernedering, zijn varier
om vergiffenis kwam smeeken.
Hij mocht zijn eigendom nu behouden, loch werd beroofd van
het hertogdom Zwaben. Daarmede was de burgerkrijg echter
niet geeindigd: Beieren zette den
strijd voort. Tegelijkertijd vielen de Slavische Wenden de
noordgrenzen van het rijk aan.
Reeds zweefde het land aan den
rand van den ondergang, toen
de Magyaren in den zomer van
955 opnieuw een inval in Beieren
deden en Augsburg belegerden.
In razende vaart trok Otto op
naar Beieren, waarop bij Augsburg een der bloedigste slagen
Fig. 7. Otto II en zijn gemalin
van de Middeleeuwen werd geTheofano, gezegend door Christus
leverd. De Duitschers overwon(Ivoorsnijwerk van een reliquienen. De vijanden, die hun Neil
schrijn in het Musee Cluny te Parijs).
in de vlucht zochten, kwamen bij massa's om in de rivier de
Lech, waarnaar de slag ook wel "de slag op het Lechveld" wordt
genoemd. De Duitschers bevrijdden zich door deze overwinning
van de plaag der Magyaren-invallen.
Op dit tijdstip had de verwarring in Italie haar hoogtepunt bereikt; wellust en misdaad zwaaiden den schepter, vooral in Rome,
waar de pausen tot marionetten waren geworden in de handen
van lichtzinnige edelvrouwen. Zoo werd Rome langen tijd geregeerd door de geslepen Marozzia en haar beruchte moeder
Theodora. Zij stelden pausen aan en ontsloegen ze naar willekeur. Na den dood van haar eersten gemaal bood de eerzuchtige

KEIZER OTTO I EN ZI JNE GEMALIN EDITHA.
Beelden in de zestienzijdige kapel van de Domkerk in Maagdenburg.
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Marozzia den koning van Italie, Hugo, haar hand en het uitzicht
op de keizerskroon, die haar zoon, paus Johannes XI, hem kon
schenken. Hugo haastte zich naar Rome te komen. Tij dens het
bruiloftsfeest echter beschimpte hij Marozzia's zoon, Alberik,
waarop deze zich aan het hoofd van een bende oproerlingen
plaatste, Hugo verdreef, en zoowel Marozzia als Johannes XI, liet
gevangennemen. Gedurende twee-en-twintig jaar was Alberik
heerscher in Rome, in welken tijd
de pausen zonder morren elk van
zijn bevelen opvolgden. Kort voor
zijn dood (954) liet hij de Romeinen belooven, dat zij den pauselijken stoel aan zijn zoon Octavianus
zouden schenken. Inderdaad werd
deze het volgend jaar paus onder
den naam van Johannes XII. Het
herstel van het oude gebied van
den Kerkelijken Staat en de
grondvesting van een Italiaansche
macht maakten zijn eerzuchtigen
Broom uit, doch hierbij trail een
ander, Berengar van Ivrea, die
eveneens van een Italiaansche
rijksmacht droomde, hem in den
weg. De bandelooze paus, die het
Lateraan, de pauselijke residentie,
tot een oord van ontucht had geFig. 8. De toren van het Benedicmaakt, wendde zich tot Otto den
tijnerklooster te Cluny.
Groote om hulp. Berengar had
eenige jaren te voren den leeneed, die hem aan Otto bond sedert
diens eerste bezoek aan Italie, gebroken en Otto's zoon Ludolf was
gesneuveld tij dens een veldtocht tegen hem. Daar buitendien de
keizerskroon lokte, spoedde Otto zich over de Alpen naar de
Lombardische velden. Zonder tegenstand veroverde hij ook dezen
keer Pavia en hield kort daarna zijn plechtigen triomftocht in
Rome. Voor de St. Pieterskerk ontving de paus hem in vol ornaat
en voerde hem binnen in het gebouw, dat fonkelde van goud en
edelsteenen, terwijl het yolk zong: "Gezegend zij hij, die komt in
den naam des Heeren". Bij het graf der apostolische vorsten verdiepte Otto zich in gebed, waarop hij den zegen van den pans in
ontvangst nam, doch eerst den daaropvolgenden Zondag, 2 Februari 962, werd hij met groote plechtigheid tot keizer gekroond.
9
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Bij het reliquieen-schrijn van Petrus moesten de paus en de hooge
Romeinsche ambtenaren Otto trouw zweren in zijn strijd tegen
- - Berengar. Nauwelijks echter had
Otto Rome verlaten, of de paus, beseffend, dat hij in Otto een meester
moest duchten, verbond zich met zijn
tegenstanders. Nu trok de keizer opnieuw met een leger over de Alpen.
Hij zette den paus of en koos een ander in zijn plaats en toen de nieuwe
paus en de Romeinsche aristocratie
Eich niet naar zijn wil gedroegen, nam
hij Rome in met geweld van wapenen
en dwong de Romeinen tot gehoor,z
aamheid.
Fig. 9. Keizerszegel van Otto II.
Oorlog met de Grieken en de Arabieren in Zuid-Italie,
benevens binnenlandsche onlusten, bemoeilij kten Otto's
laatste jaren. Door de
bisschoppen tot leenheeren van de kroon
te maken, verhief Otto
het sociale en economische niveau van
den geestelijken stand
loch daarvoor eischte hij dan ook, dat zij
trouwe dienaren zouden zijn. Met behulp
van zijn broeder Bruno, die hem, zoo lang
hij leefde, als steun
terzijde had gestaan,
en door Otto benoemd
was tot aartsbisschop
van Keulen en hoofd
Fig. 10. Keizer Otto III (Uit een handschrift in de
van de kanselarij en
stadsbibliotheek te Munchen).
de hofschool, regelde
Otto de kerkelijke aangelegenheden, nam de onderworpen Slaven,
de Wenden en de Magyaren in de gemeenschap der Kerk op, ver-::- ,,i-- 4).-13,,,,,,;, -,- ---; -,
--,7'-'-''':r..,..,:44,,-YTz.,-
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breidde het Christendom onder de Denen en stichtte nieuwe aartsbisdommen en bisdommen. Zoo werd voor de Slaven een aartsbisdom te Maagdenburg gesticht. De geestelijke cultuur kwam tot
grooten bloei, zooals die sinds de dagen van Karel den Groote niet
meer gekend was. De Sakser Widukind schreef zijn uit trotsche
bezieling geboren "Geschiedenis der Saksen", de non Roswitha
in het klooster Gandersheim geeselde in haar comedies de zeden
van den tijd; de monnik Ekkehard van St. Gallen schreef
zijn Latijnsch heldendicht. Na
een bezoek aan het graf zijner
moeder te Quedlinburg, waar
hij met groote plechtigheid
het Paaschfeest vierde, stierf
Otto op den terugweg te Memleben (973), waar ook zijn vader den dood had gevonden.
Otto I werd opgevolgd door
zijn zoon Otto II (973--983),
die reeds tip dens het 'even van
zijn vader tot koning en keizer
was gekroond. Zijn eerste
werk was zijn oproerigen neef
Hendrik van Beieren te tuchtigen. In Beieren zwaaide
Hendrik's moeder Judith met
onbeperkte macht den schepter, terwijl zijn zuster Hedwig,
gehuwd met Burchard, hertog
4,*
van Zwaben, in dat land het
Ott
bewind voerde.
Daar Zwaben door Bur- Fig. 11. Keizer Hendrik II en zijn ge(Grafschildering in
chard's dood voor Hedwig ver- malin Kunigunde.
den Dom te Bamberg).
loren ging en Otto Hendrik beroofde van het tegenwoordige Oostenrijk, dat als leen werd geschonken aan graaf Luitpold van Babenberg, smeedde Hendrik,
gesteund door de vorsten van Bohemen en Polen een samenzwering tegen Otto's leven; doch deze werd ontdekt en Hendrik werd
gevangengenomen. Otto bereidde zich voor tot een krijgstocht
tegen die vorsten, welke aan de samenzwering hadden deelgenomen, doch hij moest dit plan opgeven, daar uit het noorden de
Denen over de Elbe het land waren binnengedrongen. Bij de
7
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Danewirken ontmoette zijn leger dat van den Deenschen koning
Harald Blauwtand, die versterking had gekregen van de Noormannen onder aanvoering van den jarl Haakon. De bloedige slag,
die daarop plaats had, is vaak bezongen in de Yslandsche sagenliederen. Nadat Haakon zich had ingescheept, overwon Otto de
Denen en drong in 974 door de Danewirken Jutland binnen. Na
verloop van eenige j aren brak er opnieuw oproer uit in het zuiden
van Duitschland. Het was Hendrik n. 1. gelukt uit de gevangenis
te ontvluchten. Otto trok met zijn leger zuidwaarts naar Regensburg, de hoofdstad van Beieren. De stall gaf zich spoedig over en
Otto straf te de oproerlingen met groote strengheid.
Het hertogdom Beieren werd toegewezen aan Otto,
hertog van Zwaben, terwijl Karinthie een zelfstandig hertogdom werd. Omstreeks dien tij d deed
Lotharius, koning van Frankrijk, zonder oorlogsverklaring een inval in Lotharingen. Het scheelde
weinig, of hij had Otto, die zich toevallig in Aken
beyond, gevangengenomen. Om zich te wreken
over dezen laffen overval, drong Otto met een leger
Frankrijk binnen en stond niet lang daarna voor
t
de muren van Parijs, dat verdedigd werd door hertog Hugo, die later als Hugo Capet koning van
Frankrijk zou worden. Daar ziekte het leger van
Otto
begon te sloopen, was deze gedwongen het be_
leg op te heffen en zich terug te trekken over den
Rijn, vervolgd door Lotharius. In 980 werd de
vrede tusschen Frankrijk en Duitschland hersteld
met een overeenkomst, waarbij Lotharius afstand
Hendrik III, stand- deed van alle aanspraken op Lotharingen, den
beeld in den eeuwigen twistappel tusschen beide mogendheden.
Dom te BamOtto stond nu op het hoogtepunt van zijn macht.
berg.
Door gelukkige veldtochten had hij het aanzien van
zijn rijk vergroot en met behulp van Duitsche zendelingen, die de
Denen en de Magyaren of Hongaren kerstenden, had hij deze volken onder de heerschappij van de Duitsche kerk gebracht en het
land tegen aanvallen van hun kant beveiligd. Er waren o. a.
dommen gesticht in Denemarken en een aartsbisdom voor de
Tsjechen in Praag. Omstr. 1000 ging de Hongaarsche koning Stefanus, bijgenaamd de Heilige, onder den invloed van Duitsche zendelingen tot het Christendom over. Het was Otto's droom door de
verovering van Italie de landen aan gene zij de van de Alpen met
Duitschland te vereenigen tot een keizerrijk, zoo groot als dat van
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Karel den Groote. Om dit plan te volvoeren, trok hij in November
980 over de Alpen en verzoende zich te Pavia met zijn moeder Adelheid, die van Otto den Groote een zekeren invloed in Italie had
verkregen en algemeen als koningin van dat land werd beschouwd.
Het kerstfeest vierde Otto te Ravenna, doch in het voorjaar trok
hij naar Rome, dat zijn poorten voor hem opende. Van daar vervolgde hij den tocht naar het zuidelijk schiereiland Apulie, dat in
het bezit was van de Grieken. Op de Zuiditaliaansche slagvelden
werd nu om de heerschappij over Italie gestreden door drie wereld-

Fig. 13. Het Klooster te Cluny.

machten: Byzantium, de Arabieren en den Keizer. De Duitschers
veroverden Apulie na inneming van de sterkste stad, Tarente. Zij
bereidden zich voor tot den inval in Calabrie, doch werden aan de
grens tegengehouden door een Arabisch leger. Door dit achtervolgd, leverden zij een bloedigen slag bij het kustplaatsje Colone.
De Arabische opperbevelhebber sneuvelde, en hoewel de Arabieren,
door godsdienstig fanatisme gedreven, vochten met den moed der
wanhoop, werd hun leger in wilde vlucht verstrooid. In den
roes der overwinning, overtuigd, de macht der Arabieren
voor altijd te hebben gebroken, zetten de Duitschers den tocht naar
het zuiden langs de kust voort. Zij hadden zich echter deerlijk
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vergist. Aan de eene zijde omgeven door steile berghellingen, aan
den anderen kant door de zee, werden zij plotseling overvallen
door de Arabieren, die de hellingen afstormden en, dicht bij Basantello het nietsvermoedende Duitsche leger totaal vernietigden.
Als door een wonder gelukte het den keizer zich te redden; hij
stortte zich in zee, gezeten op zijn paard, dat zwemmende een
Grieksch schip wist te bereiken, waar men hem tot zijn geluk niet

Fig. 1 4. De Dom van Lund.

herkende. Men bracht hem naar Rossano, waar hij zijn gemalin,
de Grieksche prinses Theophano, had achtergelaten onder bescherming van den bisschop Diederik van Metz. Bij het bericht van zijn
nederlaag staken zijn vijanden opnieuw het hoofd op. De Wenden
deden een inval in Brandenburg; de burchten, die hij na de overwinning bij de Danewirken aan de grens had opgericht, werden
door de Denen bestormd en verbrand, en zelfs in Italie gistte het.
Maar trouw aan zijn zijde stonden de Duitsche hertogen, en in de
schitterende vorstenvergadering, die Otto bijeenriep te Verona

OTTO

III

135

(983) slaagde hij er in zijn zoon Otto tot koning te doen kiezen.
Te Aken werd de jonge koning met groote plechtigheid gekroond,
maar Otto II stierf te Rome in 983, juist, terwiji hij zich tot een
nieuwen veldtocht tegen de Arabieren voorbereidde.
Otto III (983-1002) was bij den dood zijns vaders slechts drie
jaar oud. Reeds bij den Rijksdag te Verona had Otto II zijn moeder
Adelheid tot voogdes over den jongen koning benoemd, doch na
's keizers dood poogde diens neef Hendrik, voormalig hertog van
Beieren, zich van de voogdijschap meester te maken. Hij
verbond zich met de vorsten van
Bohemen en Polen en met koning Lotharius van Frankrijk,
wien hij Lotharingen beloofde.
Eerst in 985 was Hendrik te bewegen tot een vergelijk, waarbij
hij Beieren terugkreeg, doch
Theophano als voogdes over
haar zoon, den minderj arigen
koning, moest erkennen.
Na zijn meerderjarigheid was
Otto's eerste onderneming een
tocht naar Italie. Gedreven door
Romeinsch-Christelijke grootheidsdroomen van keizerheerschappij trok hij in 996 over de
MINSORNIIMPOI6041....1010.
Alpen en plaatste zijn neef Bruno van Karinthie als Gregorius
V op den pauselijken stoel. Uit
diens handen ontving Otto de
keizerskroon. Het was zijn plan,
Fig. 15. Interieur van den Dom
niet alleen Italie met Duitschvan Lund.
land te vereenigen, doch, trotsch
op zijn Grieksche afkomst en sterk beinvloed door de RomeinschByzantijnsche cultuur, wilde hij tevens het centrum des rijks van
het barbaarsche Saksen verplaatsen naar Rome, om, naar antiek
voorbeeld en naar het ideaal van Cluny, een wereldheerschappij
te scheppen met den pans als kerkvorst aan zijn zij de.
Onder den trotschen titel "Imperator Augustus Romanus Saxonicus" wenschte Otto beschouwd te worden als drager van de oude
Romeinsche keizerlijke waardigheid. Naast de antieke cultuur
oefende echter ook de ascetische strooming in de Kerk, die was
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uitgegaan van het klooster Cluny, grooten invloed op hem uit. Aan
zijn zijde stonden als geestelijke leiders: de geleerde monnik en
philosoof Gerbert, die zich aan de universiteiten te Sevilla en Cordova de Arabische wetenschappen had eigen gemaakt, vooral
wiskunde, werktuigkunde en sterrekunde, en tevens Grieksche
philosofie had gestudeerd; dan Otto's leeraar, bisschop Berneward
van Hildesheim. Daar Otto een hervorming in de kerk Wilde invoeren, meende hij in Gerbert een waardig medewerker te hebben

Fig. 16. Crypt van den Dom van Lund, met het beeld van den reus Finn, den door
een heilige in steen veranderden stichter der kerk.

gevonden en benoemde hem dus in 999, na den flood van Gregorius V tot pa-us onder den naam Sylvester II. Inmiddels echter werd
het Duitsche rijk verwaarloosd: de Wenden vielen terug tot het
heidendom; Bohemen en Polen maakten zich onafhankelijk van
de Duitsche kerk en staat. Ook te Rome was Otto niet bij machte
zijn wil door te voeren en, verbitterd door de ondankbaarheid der
oproerige burgers, stied hij in 1002, slechts 22 j aar oud.
Otto werd- opgevolgd door zijn achterneef, zoon van den hierboven genoemden hertog van Beieren, Hendrik II (1002-1024) , die
aanvankelijk slechts werd erkend in Beieren en Frankenland.
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Hendrik brak terstond na zijn troonsbestijging met de politiek van
zijn voorganger; hij verlegde het zwaartepunt des rijks opnieuw
naar Duitschland. Polen, (tat zich onafhankelijk had gemaakt, begon op te treden als veroveraar. De Poolsche koning Boleslav
veroverde Moravie, Silezie en Bohemen en lijfde tevens de Lausitz
in. Om de Duitsche landsdeelen te heroveren en Boleslav's toenemende macht te knotten, verklaarde Hendrik hem den oorlog,

Fig. 1 7. Dom van Roskilde.

doch moest bij den vrede van Bautzen (1018) Boleslav in het bezit
van diens veroveringen laten.
Na den flood van Otto III had de markgraaf Arduin van Ivrea
zich meester gemaakt van den troon van Italie. Wel wist Hendrik
zich op een veldtocht naar Italie tot koning der Langobarden te
doen kiezen, doch overigens moest hij van elken invloed op de
Italiaansche politiek afzien. Eerst bij een lateren Italiaanschen
veldtocht (1014) gelukte het Hendrik Arduin te verdringen en zelf
door paus Benedictus VIII tot keizer te worden gekroond. Bijna
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tegelijkertijd overreedde hij koning Rudolf III van Bourgondie, die
geen wettige erfgenamen had, hem tot troonopvolger van zijn Arelatische koninkrijk te benoemen. Hendrik trok in 1021 ten derden

Fig. 18. De Dom te Bamberg.

male over de Alpen, loch keerde, na eenige Grieksche steden te
hebben veroverd, spoedig terug. In zijn binnenlandsche politiek
koos hij de zij de der bisschoppen, wien hij verschillende kroondomeinen toewees. Door de hervormingsbeweging van Cluny te
steunen, poogde hij het moreele peil der monniken en priesters
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te verhoogen, voor welk streven hij den bijnaam de Heilige
verwierf. Hij riep hervormingssynoden bijeen, waarbij verschillende verbeteringen in de zeden der Kerk in het leven werden geroepen. Daar hij echter ten slotte de alomvattende politiek
van Otto III wilde hervatten en zelfs optrad als scheidsrechter in
een Fransche aangelegenheid, verhief zich een sterke oppositie
tegen hem in de Duitsche kerk, onder leiding van den bisschop

Fig. 19. Keizerlijk paleis te Goslar, gesticht door Hendrik III. De residentie der
Duitsche keizers tot omtrent het midden van de 1 3de eeuw.

Aribo van Mainz. Voordat de strijd geheel was ontbrand, stierf
Hendrik in 1024. Door een lateren paus werden Hendrik en zijn
vrome gemalin Kunigunde heilig verklaard. Hij was de laatste
koning uit het Saksische Huis.
DE SALISCHE KEIZERS EN HET PAUSDOM.
Toen na den flood van Hendrik II in 1024 het Saksische Huis
was uitgestorven, kwamen de Duitsche stammen aan den Rijn
bijeen om een nieuwen koning te kiezen. De kerkelijke belangen
deden zich hier gelden en er was langen tijd strijd tusschen twee
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partijen, de eene onder den aartsbisschop van Mainz, met als candidaat den Frankischen graaf Koenraad, kleinzoon van Otto I's
dochter Liutgardis, de andere partij onder den aartsbisschop van.
Keulen en den hertog van Lotharingen met als candidaat een gelijknamigen neef van Koenraad. De Frankische Koenraad inmiddels
wist zijn jongen bloedverwant te verdringen, loch had zelf een
zwaren strijd te voeren met zijn tegenstanders. Door een verbond
te sluiten met den Deenschen koning Kanoet of Knoet den Groote,
die na de verovering van Engeland den grondslag had gelegd tot
een machtig Deensch rijk,
vormde hij in het noorden een
weermacht tegen Polen, dat de
oude overeenkomst had verbroken en zich had aangesloten bij
Koenraad's Duitsche en Italiaansche vij anden. Toen er oneenigheid ontstond onder zijn
vijanden in het zuiden, kon
Koenraad II over de Alpen naar
Rome trekken, waar hij tot
keizer werd gekroond door
paus Johannes XIX, in tegenwoordigheid
van twee ko,
ningen, Rudolf III van Bourgondie en Knoet den Groote (1027).
Verbonden met de Russen en
•
de Bohemers, onderwierpen de
Fig. 20. Paus Gregorius VII.
Duitschers koning Mieszko van
(Naar Karl Hermann).
Polen, waarop de Lausitz aan
Duitschland werd afgestaan. In 1032 stierf Rudolf III, waarop
Koenraad een inval deed in Bourgondie; dit land kon deze na
een overwinning op Odo van Champagne, die, op grond van zijn
verwantschap aan het Bourgondische huis, aanspraken op de
Bourgondische kroon deed gelden, met Duitschland vereenigen.
De regeering voerde Koenraad met ijzeren hand; oproerige vazallen nam hij gevangen en zijn zoon verhief hij tot hertog van
de groote hertogdommen Beieren en Zwaben. Tegelijkertijd
echter steunde hij op de kleinere vazallen, wier land nu ook als
erfelijk werd beschouwd. Voor de kerkelijke aangelegenheden
miste hij elke belangstelling; hij ontzag zich niet betaling aan te
nemen voor het verleenen van kerkelijke ambten. Deze simonie
wekte diepe verontwaardiging in de hervormingsgezinde kringen.
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Tegen het einde van zijn leven werd Koenraad opnieuw naar
Italie geroepen door de twisten, die daar waren uitgebroken tusschen de lagere vazallen en de indirecte kerk- en kroonvazallen, die
onder leiding stonden van aartsbisschop Aribert van Milaan. Daar
Aribert zich niet aan Koenraad's bevelen Wilde onderwerpen, liet
deze hem gevangenemen en uit zijn ambt ontzetten. Aribert wist
echter te ontsnappen. Met behulp van de Milaneesche burgerij, die
alle oude oneenigheden vergat, trotseerde hij Koenraad's pogingen
de stad in te nemen, terwiji hij tevens de bisschoppen in Lombardije tot oproer aanzette. Om verdeeldheid onder zijn tegenstanders
teweeg te brengen vaardigde Koenraad nu de z. g. "Constitutio de
feudis" uit, waarbij de lagere Italiaansche vazallen erfrecht op
hun leen verkregen. Zonder moeite bedwong hij nu de Lombardische bisschoppen, doch toen zijn leger door ziekte wegslonk,
verliet hij Italie. Kort na zijn terugkeer stierf hij te Utrecht (1039).
Zijn zoon Hendrik III (1039-1056) was in alles de tegenstelling
van zijn vader. Terwijl het Koenraad ten eenen male had ontbroken aan belangstelling voor het geestelijk leven van zijn tijd,
was Hendrik een nadenkend, vroom man, die de van Cluny uitgaande hervormingsbeweging ijverig ondersteunde, de simonie afschafte, een hoogere moraal bij de geestelijkheid en, in verband
idaarmede, de doorvoering van het celibaat der priesters eischte.
Nog sterker kwam hij onder invloed van de Cluniacenser beginselen door zijn huwelijk met Agnes van Poitou uit het Aquitaansche huis, dat het klooster te Cluny had gesticht en beschermd. Met kracht bestreed hij de simonie en trachtte, zoowel
door eigen voorbeeld als door preeken, de Christelijke naastenliefde op te wekken, en de Christelijke moraal bij zijn onderdanen door te voeren. Gelijk de priester-koningen uit het Oude
Testament trad hij voor zijn yolk op als boetprediker in koningsgewaad, vermanend tot boete en bekeering. Om paal en perk te
stellen aan de bloedige veeten en den onzekeren toestand, die bloedwraak en algemeene ontbinding met zich meebrachten, streefde
Hendrik naar de invoering van een Godsvrede, Treuga Dei, d. w. z.
wapenstilstand op die dagen der week, waarop het lijden, de flood
en de opstanding van Christus hadden plaats gevonden, dus van
Woensdagavond tot Maandagmorgen, en bovendien bij Advent en
Vasten. Vooraanstaande mannen in de nieuwe godsdienstige beweging waren Odilo, abt van Cluny, en Petrus Damiani, prior van
een kluizenaarskolonie in Italie. De laatste bezong in hymnen van
bijzondere schoonheid het lot der zaligen en de liefde voor Christus.
Volgens kardinaal Humbert van Sylva Candida stond de Kerk bo-
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ven den staat en de paus boven de wereldsche monarchen. Hendrik
zou dit maar al te spoedig ondervinden en toen hervormingsgezinde pausen den stoel bestegen, werd deze opvatting het uitgangspunt voor een openlijken strij d tusschen
Hendrik's opvolgers
en de pausen, de z. g.
investituurstrij d.
In 1046 reisde Hendrik naar Italie om
een twist bij te leggen,
welke was uitgebroken tusschen drie pausen, die ieder door
hun partij waren candidaat gesteld. Te Sutri liet Hendrik de
drie pausen afzetten
en verhief den hisschop van Bamberg
tot paus onder den
naam Clemens II, uit
Wiens hand hij de keizerskroon ontving. Bij
een Romeinsche synode liet hij de simonie
verdoemen als ketterij. Bij dezelfde gelegenheid werd Hendrik door de Romeinen tot patricius benoemd, waardoor hij
grooten invloed kreeg
op de verkiezing der
pausen. In de volgenFig. 2 1 . Hendrik IV voor de poort van Canossa. de j aren verhief Hen(Naar E. Schwoiser) .
drik achtereenvolgens
nog drie bisschoppen
tot paus, waardoor de pausen zeer afhankelijk werden van den
keizer.
Leo IX echter, vroeger bisschop van Toul, bracht hierin een besliste verandering en toonde openlijk zijn onafhankelijkheid van
den keizer, door het hooge ambt eerst te aanvaarden, nadat hij in
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behoorlijke overeenstemming met de canonische wetten gekozen
was. Hij stelde zich aan het hoofd van de hervormingspartij. Door
buitenlanders tot kardinaal te benoemen was hij de eerste paus,
die de universeele gedachte praktisch doorvoerde. Terstond na zijn
verkiezing verdoemde hij in een synode de simonie en het prie*terhuwelijk. Door een groot aantal synoden deed hij de kerkelijke
hervormingen afkondigen. Hierin vond hij vooral steun bij een
—
zijner kardinalen, nl. Hildebrand. Leo's poli
tiek omving schier geheel Europa. Door een
synode in Frankrijk bracht hij hervormingen
teweeg in de Fransche Kerk en door de benoeming van den aartsbisschop Adalbert van
Bremen tot pauselijk legaat en vicaris, bracht
hij de Scandinavische landen, Finland, Groenland, Ysland, de Slaven aan de Elbe en de
Wenden (gekerstend door hun vorst Godschalk) onder zijn geestelijke heerschappij.
Tevens richtte hij zijn belangstelling op ZuidItalie, waar hij een inval deed en Benevento
veroverde. In 1053 echter werd hij tegengehouden door een leper van Noormannen,
die zijn troepen versloegen en hem zelf gevangen namen. Kort daarop lieten de Noormannen uit eerbied voor den paus zich overreden, hun bezittingen als leen uit zijn handen te aanvaarden. Een jaar later stierf Leo.
Ondanks het misnoegen, dat Hendrik's politiek in Duitschland had gewekt, ging hij op
den ingeslagen weg voort. Na Leo's dood benoemde hij een Duitsch bisschop onder den
Fig. 22. Bronzen grafnaam Victor II tot paus.
plaat, voorst.
Rudolf
In 1054 stierf de Markgraaf van Toskane. van Zwaben. (Dom te
Merseburg).
Zijn weduwe Beatrix huwde een der groote
Duitsche vazallen, Gotfried van Neder-Lotharingen, wiens overmacht Hendrik zoozeer vreesde, dat hij een
tocht naar Italie ondernam om die te knotten. Hij riep een nieuwe
synode bijeen te Florence, waarbij opnieuw het verbod van simonie en priesterhuwelijk afgekondigd werd. Daar een samenzwering van Duitsche vorsten Hendrik terugriep, verliet hij Italie, na
den paus tot zijn stadhouder over dit land benoemd te hebben.
Het gelukte hem het oproer in Duitschland te bedwingen, doch kort
daarop stierf hij te Bodfeld in den Harz (1056).
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Zijn zoon Hendrik IV, die reeds bij het leven van zijn vader tot
koning was gekozen, besteeg den troon, slechts 6 jaar oud. Het
bewind was aanvankelijk in handen van zijn moeder, keizerin
Agnes, in haar hoedanigheid als voogdes; doch al spoedig wisten
eenige bisschoppen den grootst mogelijken invloed op den jongen
koning te verkrijgen; eerst Anno van Keulen, die hem zonder meer
gevangen nam om een eind te maken aan Agnes' macht, en later
Adalbert van Bremen.
Terwijl de troon van Duitschland was bestegen door een kind,
werd de krachtige, hervormingsgezinde Nicolaas II
(1058-1061) paus. Op een
Paasch-synode te Rome
(1059) vaardigde hij een verordening uit, waarbij de invloed des keizers op de pauskeuze werd opgeheven, en
bepaald werd, dat een college van kardinalen voortaan
den paus zouden kiezen. Tevens stelde Nicolaas het uitzenden van legaten in. Naar
alle landen zond hij legaten
uit, zoodat hij overal een
wakend oog kon houden op
de pauselijke belangen.
Nicolaas werd opgevolgd
M ATHA D is iiiciwsrccoR.b occArc wAvoluwery .
door
een even doelbewust,
Fig. 23. Mathilde van Toscana.
energiek man, Alexander II,
wien het gelukte den door Agnes benoemden tegenpaus te overwinnen. Het was Alexander's doel de door Augustinus in "De Staat
Gods" neergelegde opvattingen betreffende de verhevenheid van
God's rijk met den paus als monarch boven de wereldlijke rijken
te doen verwezenlijken. Bij de doorvoering van zijn hervormingsprogram mengde Alexander zich niet alleen in de aangelegenheden
der Spaansche en Fransche kerken, doch strekte zijn invloed ook
uit tot Engeland. Na de verovering van dit land door de Noormannen zette de paus met behulp van Lanfranc van Bec, later aartsbisschop van Canterbury, zijn hervormingen door en trok den band
tusschen de Kerk van Engeland en den pauselijken stoel vaster aan.
De eisch, dat Willem de Veroveraar een eed van trouw aan den
paus zou afleggen, werd geweigerd, doch wel betaalde Engeland
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den Pieterspenning aan den paus. Juist in lien tijd was de macht
van bisschop Adalbert in opkomst; hij stichtte een HamburgschBreemsch patriarchaat, dat een gevaarlijke mededinger van het
pausschap dreigde te worden. Alexander nu wist Hendrik IV over
te halen zijn ouden raadgever in den steek te laten, waarop deze
bij den rijksdag te Tribur (1066) door zijn Duitsche benijders uit
het rijksbewind werd verdrongen.
Daar Hendrik reeds bij den aanvang van zijn persoonlijke regeering zeer eigenmachtig optrad tegenover de hertogen en zelfs den
hertog van Beieren, Otto van Nordheim, afzette, en zijn land aan
den markgraaf Well in leen gaf, kwam Otto in opstand. Hij werd

Fig. 24. Strijd te Regensburg tusschen Hendrik IV en zijn zoon Hendrik.

gesteund door de Saksen, die onder zware lasten gebukt gingen,
daar de koning overal ter beteugeling van hun land burchten
bouwde. Aanvankelijk moest Hendrik buigen. Bij den vrede van
Gerstungen stemde hij toe in vernederende voorwaarden en beloofde, dat hij de burchten in Saksen zou slechten. Toen echter
de Saksische boeren bij het slechten van een burcht tevens de kerk
en de koninklijke graven verwoestten, verzamelde Hendrik, vervuld van toorn en verbittering, een leger in Zuid-Duitschland en
versloeg de Saksische boeren en edellieden bij de Unstrut (1075).
Na den dood van Alexander II wist het yolk door te drijven, dat
Hildebrand, die voor een groot deel de hervormingsgezinde politiek der laatste pausen geleid had, tot paus werd gekozen (1073).
10
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Hildebrand, als paus Gregorius VII genaamd, stelde zich ten doel
de verwezenlijking van God's rijk op aarde, welk doel hij met de
grootste energie nastreefde. Zijn eerste daad was het uitvaardigen
van het verbod der priesterhuwelijken, hetwelk hij kortweg als
ontucht betitelde. Zijn tweede hervorming voerde hij het volgend
jaar (1075) in bij een Vastensynode: hij verbood nl. de investituur
door leeken, zelfs door den koning. Dit was het sein tot den grooten strijd tusschen den keizer en den paus, die in de geschiedenis
als "de investituurstrijd" is bekend gebleven. Hendrik schaarde
,
zich aan de zijde der Italiaansche tegenstanders
van den paus; hij steunde den aartsbisschop van
Milaan tegen een democratische partij, de Paox
terenen, die aan de zij de van den paus stonden.
Toen
Hendrik bovendien poogde de NoormanRA_
nen
naar
Zuid-Italie te lokken, om hen naar
DVS
zijn zij de te halen, zond Gregorius een deputatie naar Hendrik, waarin de keizer met den
banvloek bedreigd werd, onder bijvoeging van
allerlei beschuldigingen. Hendrik antwoordde
hierop door den paus bij de synode van Worms
(1076) afgezet te verklaren. Toen dit bericht in
hoonende bewoordingen aan den paus werd
overgebracht, ging deze over tot den grooten
stap : hij sprak den banvloek uit over Hendrik
en verklaarde diens onderdanen van hun trouw
aan den koning ontheven. Hendrik zou spoedig
ondervinden, wat dit voor hem beteekende. De
vorsten, ook de Saksen, kwamen in opstand; de
Fig. 25. De jonge
Koenraad, zoon van bisschoppen verlieten zijn zij de en men liet den
Hendrik IV.
door de Kerk uitgestooten koning aan zijn lot
over, want wie was getroffen door den pauselijken banvloek, werd gemeden als een pestlij der. In een vergadering te Tribur verklaarden de vorsten, dat zij Hendrik de gehoorzaamheid en trouw zouden opzeggen, wanneer hij niet binnen een
jaar van den ban bevrijd was. Zij verzochten den paus naar
Duitschland te komen en als scheidsrechter op te treden. Gregorius begaf zich inderdaad op weg naar Duitschland. Hendrik begreep terstond, dat een verbond tusschen de vorsten en den paus
zijn ondergang zou zijn en zoo ondernam hij schoorvoetend en met
bloedend hart den veel besproken gang naar Canossa, waar Gregorius, na liet bericht van Hendrik's komst, zich had teruggetrokken
op den burcht van zijn vriendin, de markgravin Mathilde van
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Toskana. Drie dagen lang, van 25 tot 28 Januari 1077, stond de
koning blootshoofds, barrevoets en in boetekleed in sneeuw en ijs
buiten de poorten van den burcht, wachtende op de bevrij ding
van den banvloek. Men kan zich voorstellen, welken indruk dit
drama heeft gemaakt op de tijdgenooten: een der machtigste
heerschers der wereld, gekleed als een boeteling, aan de
voeten van den paus om genade smeekend ! Hendrik werd van den
banvloek bevrijd, doch moest den paus erkennen als scheidsrechter tusschen zich en de vorsten.
Inmiddels hadden de vorsten op een bijeenkomst te Forchheim, hertog Rudolf van
Zwaben tot koning gekozen. Hij moest de
bisschoppen beloven, van de investituur of
te zien en de verkiesbaarheid van het koningschap te erkennen. Toen Hendrik in
Duitschland was teruggekeerd, brak de burgeroorlog met groote felheid los. De meeste
bisschoppen schaarden zich aan Hendrik's
zij de, evenals het yolk en de lagere adel,
doch de hoogere adel sloot zich bij de tegenpartij aan. De strijd werd van lieverlede een
kamp tusschen de verschillende standen. De
Welfen, die aanspraak maakten op het hertogdom Zwaben, schaarden zich aan de zijde
der tegenstanders, waarop Hendrik zich
haastte, Frederik van Hohenstaufen tot her- Fig. 26. Krijger uit de
e eeuw . (P entee k en i ng
tog van Zwaben te benoemen en hem zijn1 1uit
een oud Evangeliedochter Agnes tot vrouw te geven. Onder
bock).
zijn vijanden waren alleen de Saksen eendrachtig. De paus hield zich aanvankelijk
afzijdig, doch toen het scheen, dat de strijd in het voordeel des
keizers zou uitvallen, greep hij in en deed Hendrik opnieuw in den
ban. Op een Duitsche synode antwoordde Hendrik hierop door
een tegenpaus te kiezen, onder den naam Clemens III (1080). In
hetzelfde j aar werd een bloedige slag geleverd bij de Elster, in
de nabijheid van Merseburg, waarin Hendrik wel is waar verslagen
werd, doch het voordeel had, dat Rudolf sneuvelde.
De positie van den paus werd verzwakt door een oproerige beweging in Rome, terwijl ook Hendrik's macht in Duitschland
toenam. In 1081 begaf hij zich naar Italie, waar hij de Noorditaliaansche steden voor zich wist te winnen door het verleenen
vary privilegien. Na een langdurig beleg gelukte het hem, Rome in

148

DE SALISCHE KEIZERS

te nemen. De paus sloot zich in op den Engelenburcht en riep
Robert Guiscard, vorst der Noormannen, te hulp. Deze snelde uit
Griekenland, waar hij juist een veldtocht tegen Byzantium wilde
ondernemen naar Rome. Hij bestormde de stad en liet haar door
zijn soldaten uitplunderen. Reeds bij het bericht, dat het leger
der Noormannen in aantocht was, had Hendrik de wijk genomen
naar Duitschland, nadat hij uit de hand van Clemens III de keizerskroon had ontvangen. De verbittering der Romeinen over het optreden der Noormannen dwong Robert de stad spoedig te verlaten.
Bij zijn aftocht voerde hij Gregorius mee, die kort daarop in 1085
te Salerno stierf, met de woorden : "1k had de rechtvaardigheid lief
en haatte het onrecht; daarom sterf ik in ballingschap". Iiierin
legde hij al de bitterheid, waarmede zijn tragisch lot hem vervulde.
Na veel talmen werd nu Victor III tot paus gekozen, doch deze
stierf reeds in 1087. Zijn opvolger Urbanus II haalde den hertog
van Beieren over, zijn jongen zoon in het huwelijk te doen treden
met de veel oudere markgravin Mathilde, waardoor een voor Hendrik gevaarlijke coalitie werd gevormd. Deze begaf zich opnieuw
naar Italie. Urbanus zocht zijn toevlucht bij de Noormannen, doch
de vij andelijke coalitie kreeg eenige jaren later nieuw
. e kracht
door het toetreden van Hendrik's eigen zoon Koenraad. Deze werd
te Monza gekroond met de Lombardische ijzeren icroon; kort daarna sloten ook de Lombardische steden zich bij de coalitie aan. Nog
grootere voldoening smaakte Urbanus, toen Hendrik's gemalin
Adelheid naar hem vluchtte en de ernstigste aanklachten uitte over
den onzedelijken levenswandel van haar gemaal. De coalitie van
Urbaan won nog weder een nieuwen bondgenoot, toen de paus
Koenraad overreedde een huwelijk aan te gaan met een dochter
van den Noormannenkoning van Sicilie, Roger.
Na dit succes kon Urbanus in 1095 een door honderden geestelijken bezochte synode te Clermont behouden. Hier werd de "Godsvrede" doorgevoerd, doch de grootste beteekenis dezer synode bestond daarin, dat Urbanus in een vurige toespraak de talrijke vergaderden opwekte, het kruis op te nemen en het Heilige Graf te
bevrij den uit de handers der ongeloovigen. -Het vuur vlamde op en
duizenden mannen, op de Fransche en Spaansche slagvelden in
den strijd tegen de Arabieren, sloten zich aan bij het kruisleger.
Intusschen bey ond Hendrik zich in de nabijheid van Verona,
zonder eenige verbinding met Duitschland. Spoedig echter was
de fortuin hem weer gunstig: er kwam een verzoening tot stand
tusschen hem en de Welfen, zoodat hij in 1097 naar Duitschland
kon terugkeeren.

149

DOOD VAN HENDRIK IV

Ook hier kon Hendrik zich met zijn vijan.den verzoenen. Na den
flood van Koenraad verloor de Italiaansche coalitie bovendien haar
besten steun; doch in Beieren brak kort daarna een nog veel gevaarlijker oproer uit onder aanvoering van 's keizers eigen zoon
Hendrik. De keizer vluchtte naar den Rijn, doch werd gevangengenomen en gedwongen afstand te doen van de regeering. Op den
rijksdag te Mainz werd Hendrik (de zoon) tot koning gekozen,
doch weldra gelukte het den varier uit de gevangenis te ontkomen.
Juist bereidde hij zich voor, zijn verloren troon te heroveren, toen
de -flood hem te Luik overviel (1106).
De Kerk weigerde de bijzetting van zijn stoffelijk overschot
binnen een gewij de ruimte; zijn zoon, Hendrik V, strafte met
strenge hand de
aanhangers zijns
vaders. Onder zijn
regeering werd
evenwel de investituurstrij d voortgezet, al werd deze in,
rustiger banen geleid en grootendeels
gevoerd door middel van onderhandelingen. Zijn eerste regeeringsj aar
werd in beslag genomen door een
veldtocht tegen ko- Fig. 27. Bestorming van een burchttoren in de e eeuw.
ning Boleslav van Polen en tegen de Hongaren, die zijn vazal, den
hertog van Bohemen, hadden aangevallen. Na deze veldtochten
trok Hendrik met een groot leger over de Alpen (1110). De steden
en de Lombardische adel sloten zich terstond bij hem aan en het
Kerstfeest van dat jaar vierde hij te Florence. Van hieruit zond
hij een gevolmachtigde deputatie naar paus Paschalis II om te
onderhandelen. De paus verlangde afstand van de investituur en
kwam daarenboven met het voorstel, dat de Duitsche bisschoppen
de kroondomeinen zouden teruggeven en daardoor van hun afhankelijkheid van den koning ontheven zouden zijn. Nadat de
paus, door bedreiging met- den banvloek over de weerbarstige
bisschoppen, deze had bewogen hun domeinen en rechten of te
staan, sloot Hendrik vrede met hem. De paus beloofde, hem tot
keizer te zullen kronen, wanneer hij onder eede wilde beloven,
11
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geen vij andelijkheden tegen den paus te zullen ondernemen en de
investituur of te staan. De Duitsche bisschoppen weigerden echter
reeds bij de kroningsfeesten, zich te onderwerpen aan het door den
paus uitgevaardigde decreet betreffende de teruggave der leenen.
Daar de paus dit punt dus niet kon doorvoeren, eischte Hendrik
gekroond te worden met onbeperkt investituurrecht. De paus
weigerde, waarop Hendrik hem liet gevangennemen. De paus
moest ten slotte wel toegeven; hij kroonde Hendrik zonder zijn
investituurrecht te krenken. Hendrik keerde terug naar Duitschland en liet het stoffelijk overschot zijns vaders bijzetten in den
Dom te Spiers, doch inmiddels weigerde de paus Hendrik datgene,
wat hem was afgedwongen, terwijl tegelijkertijd onder Adalbert
van Mainz een opstand der vorsten uitbrak, die het land j aren
achtereen bleef teisteren.
In 1115 was Mathilde van Toscane, die den paus tot erfgenaam
had benoemd, gestorven. Hendrik begaf zich ijlings naar Italie
om deze groote uitbreiding van de pauselijke macht te verhinderen.
De onlusten in Duitschland duurden intusschen voort; doch toen
Hendrik, na een vergeefsche poging om, na Paschalis een eigen
paus op den pauselijken stoel te verheffen, was teruggekeerd,
waren de vorsten op den rijksdag te Wiirzburg (1121) gedwongen,
vrede te sluiten. Om een volkomen vrede te bereiken, begreep
Hendrik, dat hij zich ook met Rome moest verzoenen, en met dit
doel zond hij een deputatie naar den paus Calixtus II. Deze merkte,
dat het den keizer ernst was, waarop hij legaten naar Duitschland
zond. Op een bijeenkomst te Worms werd een einde gemaakt aan
den investituurstrijd. Bij het concordaat van Worms werd bepaald,
dat de Duitsche bisschoppen en abten in overeenstemming met de
canonieke wet gekozen zouden worden door geestelijken, doch in
het bijzijn van den keizer of diens vertegenwoordiger. Verder
zouden zij in hun kwaliteit van leenman bevestigd worden, doordat de keizer hun den schepter verleende. Eerst daarna werd de
nieuw gekozene gewijd en met ring en staf begiftigd. Bij verkiezingen in Italie en Bourgondie behoefde de keizer niet aanwezig te zijn; deze verkiezing ging buiten zijn investituur om. De
verkiezing der bisschoppen kwam op deze wijze meer en meer
in handen van het domkapittel, terwijI de lagere geestelijkheid op
den achtergrond werd gedrongen. De keizer bezat echter vrij
grooten invloed op de bisschopsverkiezing in Duitschland en de
bisschoppen daar bleven zijn trouwe onderdanen en bondgenooten. Aileen in Bourgondie worden zij zelfstandige kerkvorsten!
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Hendrik's laatste j aren werden versomberd door binnenlandsche
onlusten. Hij eindigde zijn dagen te Utrecht (1125) ; met hem was
het Salische Huis uitgestorven.

DE TIJD DER KRUISTOCHTEN.
INLEIDING.
De tiende eeuw is een der bedroevendste in de geschiedenis
der middeleeuwen en wordt niet ten onrechte "de ijzeren eeuw"

Fig. 28. Peter van Amiens vuurt het yolk aan, het kruis to nemen (1095).
Naar James Archer.

genoemd. Met de ontwikkeling der feodaliteit verzwakte de staatseenheid. De verzwakte staatsmacht kon Been orde brengen in de
verwarring. Het was een andere macht, die zich thans deed gelden,
namelijk de Kerk.
In het midden van de elf de eeuw had de Katholieke Kerk in
heel Europa veld gewonnen. In de onrustige tijden zocht men bescherming bij d kerk, en het yolk werd van een diepe religiositeit vervuld. Velen zochten verlossing van de wereldsche ellende
achter de muren van het klooster. Zij, die eens de meest we-
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reldsche lieden waren geweest, veranderden in het klooster in
ijverige asceten. De invloed, dien de monniken op de denkwijze
van dien tijd uitoefenden, was ongeloofelijk groot. In de elf de
eeuw vormen de Cluniacensers de heerschende orde. In 910 was
het klooster Cluny in Bourgondie gesticht; de oude kloosterregels
werden opnieuw nageleefd. Meer dan vroeger legde men zich
evenwel toe op wetenschappelijken arbeid en de kloosters vormden de haarden van ontwikkeling van het toenmalige Europa. Het
leven en het werk der monniken kon niet antlers dan belangstelling en bewondering wekken voor kerk en pausdom, waarmee
de Cluniacensers in innig verband stonden. De monniken predikten met diepen eerbied over de opvolgers van Petrus en traden
overal op als strijders voor de macht van den paus. In de tiende
eeuw had het pausdom
een periode van achteruitgang doorleefd. De
pausen werden gewoonlijk aangesteld door een
der beide adelpartijen te
Rome, waarbi} de ,keizers
soms tusschen beiden
moesten komen, en zelfs
pausen afzetten. Krachtige pausen bevrij dden
zich in den loop der elf de
Fig. 29. Zegel gebraikt door
eeuw uit deze afhankeRaymond VI van Toulouse, die
lijkheid van den staat, ja,
beschuldigd werd de Albigenzen te beschermen en wien
wisten zich zelfs boven de
daarom zijn land werd afgestaatsmacht te plaatsen.
nomen.
Bij het einde van de lle
eeuw stond de pauselijke macht zoo sterk als nooit te voren.
De toenmalige religiositeit onder de volken in Europa uitte zich
o. a. in het bezoek aan bedevaartplaatsen. De voornaamste daarvan was natuurlijk het Heilige Graf in Palestina. Hierheen trokken de geloovigen in grooten getale en dikwijls plaatste een voornaam edelman zich aan de spits van een dergelijke groep. De
deelnemers werden "pelgrims" genoemd.. Tot droefheid der vrome
Christenen was het Heilige Graf in handen van de ongeloovigen.
Tot omstreeks 1050 hadden de pelgrims ongehinderden toegang tot
Jeruzalem en het Heilige Graf gehad, doch nu kwam hierin verandering. De wilde Seldsjoekken hadden hun Kirgiezische steppen verlaten en hun aanvoerder had zich het ambt van eersten
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veldheer van den kalief
van Bagdad toegeeigend.
In Klein-Azie stichtte de
Seldsj oekkenvorst Soliman een machtig rijk, dat
van Roem of Iconium. De
overige deelen van KleinAzie bleven evenmin verschoond van het geweld
der Seldsjoekken. De verbinding tusschen Jeruzalem en de Christenwereld
was zoodoende verbroken.
Teruggekeerde pelgrims
beschreven de heerschende
toestanden en heel de
Christenwereld voelde zich
bekommerd, dat de heilige
bedevaartplaatsen in de
handen der ongeloovigen
waren gevallen. Ook het
pausdom trok zich de zaak
aan. De pausen Sylvester
II en Gregorius VII koesterden reeds plannen voor
een kruistocht om Jeruzalem te bevrijden, en vooral om het Islamietisch gevaar of te weren, doch de
uitvoering stuitte op vele
beletsels. Het was paus Urbanus II, wien het gelukte
de Christenen te verzamelen voor den eersten kruistocht. De Byzantijnsche
keizer Alexios Comnenos
voelde zich bedreigd door
het Seldsj oekkehrij k en
wendde zich tot Urbanus II
om hulp. De paus, die zich
van zijn macht wel bewust
was, zag hierin een uit-
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Fig. 30. Kruisridder in voile wapenrusting.
Bronzen beeldje in het Nationaal Museum
te Florence.

Fig. 31. De kruisvaarders nemen Nicaea in.
(Naar een glasschildering te St. Denis). De
kunstenaar laat de kruisvaarders door de eene
poort binnentrekken, terwijl de Turken de
stad door de andere poort verlaten.

•
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muntende gelegenheid, deze te ontplooien en de geheele Christenheid op te wekken tot den strijd tegen de Mohammedanen. Het
tijdstip was uitstekend gekozen. De paus stond in hoog aanzien
en de religieuze belangstelling van het yolk nam nog steeds toe.
Om de beweging in gang te brengen riep Urbanus II kerkvergaderingen bijeen te Piacenza en te Clermont. Deze laatste bijeenkomst (1095) bestond, behalve uit ontelbare geestelijken, ook uit
duizenden leeken. Welbespraakt als de paus was, verstond hij
de kunst stemming te wekken. Hij riep ieder afzonderlijk op, zijn
._•
•
aardsche goederen te verlaten
-11_
•
en het kruis te grijpen. Hierdoor zou men een godgevallige
handeling verrichten, waardoor
alle zonden vergeven zouden
- worden. De toespraak van den
paus werd stormachtig
juicht, de religieuze vervoering
bereikte haar hoogtepunt. Alle
aanwezigen zwoeren bij het
kruis, dat zij aan het bevrij--re
dingswerk zouden deelnemen
en duizendstemmig klonk de
uitroep: "God wil het ! God wil
het !"
-7-De oproep van den paus werd
r-=

+-

sindsdien door monniken en
priesters herhaald. In elke stad,

in elk dorpje werden de kruistochten gepredikt en een algemeene bezieling voor de zaak
gewekt. Er ontstond een volksbeweging, zooals men in geen
eeuwen gekend had.
Onder de kruistochtpredikers is er een, wiens naam voor het
nageslacht is blijven leven: Peter van Amiens, ook wel "de Kluizenaar" genoemd. Barrevoets, in lompen gehuld, trok hij van stad
tot stad, van dorp tot dorp, en predikte voor onmetelijke scharen.
Met eerbied zag men op naar dezen man, die de wereld verzaakte
om zijn Leven te wijden aan Christus en aan de Kerk. Hij had
een pelgrimstocht naar Palestina volbracht. Er werd van hem
verteld, dat bij zijn bezoek aan het Heilige Graf, Christus zich
aan hem vertoond had en hem bevolen had, zich aan de bevrijding van het Heilige Graf te wijden. Overeenkomstig dit
Fig. 32. Westelijk deel van den vestingsmuur van Antiochie (Naar Rey) .
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bevel van Christus, predikte hij strijd tegen de ongeloovigen en
spoorde hij alien aan de wapenen aan te Borden. Als "krijgsman voor Christus' zaak" zou men eens de hemelsche zaligheid
deelachtig worden.
DE EERSTE KRUISTOCHT.
Het gelukte Peter van Amiens een talrijke schare in Frankrijk
te verzamelen voor een kruistocht. Deze schare en nog vele anderen begaven zich
op weg in 1096. In
vurige bezieling
trokken zij langs
den Donau. Het
was intusschen niet
gemakkelijk een
kruistocht te organiseeren. De deelnemers hadden met
groote moeilijkheden te kampen en
velen bezweken
van dorst of vermoeienis. Toen de
schare eindelijk te
Constantinopel
aankwam, was hun
aantal aanmerkelijk
gekrompen.
Uitgeput en ver- Fig. 33. Graf van Godfried van Bouillon in de kerk
van het Heilige Graf te Jeruzalem (naar een teekening
zwakt keerden
keer
yev. 1828) Het monument is uit het begin
len van Constantivan de 12e eeuw.
nopel naar huis terug. De overgeblevenen werden door keizer Alexios ingescheept
naar Klein-Azie. Hier werden de kruisvaarders aangevallen door
het leper der Seldsjoekken. Ongeschoold en slecht bewapend als
zij waren, dorsten de kruisvaarders geen weerstand te bieden. De
meesten werden verslagen; de overigen vluchtten terug naar
Constantinopel. Slechts een heel kleine minderheid kreeg het
Heilige Land te zien.
Hiermede echter waren de kruistochten van dat j aar niet afgeloopen. Reeds in den loop van den zomer had de hooge Fransche
adel zijn toebereidselen voltooid. Bisschop Adhamar van Puy werd
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door den paus aangewezen als geestelijk leider van den tocht.
De machtigste onder de Fransche leiders was Raymond van
Toulouse. Uit Italie kwam de Noormannenaanvoerder Bohemund.
Zelfs uit Duitschland kwamen een
aantal vorsten en
van de FranschDuitsche grensstreek de edele,
vrome Godfried
van Bouillon en
zijn broeder Boudewijn. Langs verschillende wegen
trokken de kruisvaarders naar Constantinopel en tegen het einde van
1096 was daar een
bonte massa verzameld.
Niet zonder schrik
zag keizer Alexios
deze gewapende
scharen zijn land
binnentrekken.
Voor deze wel-uitgeruste ruiters was
het een kleinigheid
het heele Byzantijnsche rijk omver
te werpen. Daarbij komt, dat de
westerlingen sinds
Fig. 34. De gouden poort te Jeruzalem. Op den voorjaar en dag ergergrond Arabische graven.
nis en wantrouwen
tegen Byzantium koesterden. Keizer Alexios besefte, dat er gevaar dreigde, loch met handige staatsmanskunst slaagde hij er in
het te bezweren. ilij bewoog de kruisridders ertoe den leeneed of
te leggen voor alle veroveringen, die zij in Azie mochten maken.
Hiercloor meende hij te ontkomen aan het gevaar, door westersche
rijken omringd te worden.
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In het begin van 1097 trok het kruisleger Klein-Azie binnen en
belegerde Nicaea, de grensstad der Seldsjoekken. De laatsten waren niet voorbereid op de ontmoeting van een leger als dit.
Bovendien was hun rijk verzwakt door innerlijke veeten. De
sultan van Iconium, Killid Arsjlan, ontzette Nicaea, doch werd
daarna door de kruisridders verslagen. Door de Grieksche vlag
te hijschen werd de stad voor uitplundering gespaard. De tocht
door Klein-Azie werd nu voortgezet. Een deel van het leger onder
Boudewijn trok Edessa aan den anderen kant van den Euphraat
binnen, terwijl het hoofdleger begon met de belegering van
Antiochie, de sterkste vesting van Syrie. Na een lang beleg viel
de stad door verraad in handen der kruisvaarders. Nauwelijks
handen deze de stad ingenomen, of zij werden zelf belegerd door
een sterk Seldsjoeksch leger onder aanvoering van Kerboega van
Mosoel. De toestand der kruisvaarders was nu zeer benard en
zeker zou hun ondergang nabij zijn geweest, wanneer niet hun
godsvertrouwen redding had gebracht. Zij meenden nl. ontdekt te
hebben, dat de lans, waarmede Christus in de zij de gewond was,
in een der kerken van Antiochie bewaard werd. Na lang graven
vond men inderdaad het stuk van een oude lans, waarop de
vreugde onbeschrijfelijk was. Vertrouwende, dat God hun door
dit teeken zijn genade wilde betuigen, deden zij een uitval nit
de vesting en behaalden een schitterende, hoewel duurbetaalde
overwinning. Antiochie werd aan den Noormannenhoofdman
Bohemund toegewezen. Hierna echter ontstond strijd tusschen de
verschillende leiders. Adhamar van Puy, die zoolang de orde
had weten te bewaren, stierf te Antiochie. Eerst na geruimen
tijd keerde de vrede weer.
Het was een zeer verzwakt en uitgeput leger, dat in het voor-

j aar van 1099 optrok naar Jeruzalem, hetwelk kort geleden
veroverd was door de Fatimidische heerschers van Egypte. De
blijdschap, dat men nu het vurig verbeide Joel van den tocht ging
bereiken, gaf den kruisvaarders nieuwen moed. Na een bestorming van twee dagen werd de stad ingenomen.
Nu evenwel wierp zich de vraag op, hoe de nieuwe bezitting
te besturen en te ordenen. Na allerlei overwegingen besloot men
een koninkrijk te stichten, bestaande uit Jeruzalem en omgeving.
Tot koning werd uitgeroepen Godfried van Bouillon, die den titel
kreeg van "Beschermer van het Heilige Graf". Na zijn flood in
1100 werd zijn broeder Boudewijn gekozen. De bezittingen der
Christenen werden uitgebreid in gevechten met omliggende Mohammedaansche rijken. Op dezelfde wijze als Jeruzalem organi-
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seerden zij ook de andere veroveringen en
zoo ontstonden vier
koninkrijken. De regelmaat in deze rijken
moest gehandhaafd
worden door nieuwen
toevoer van pelgrims
en door de oprichting
van geestelijke orden.
De belangrijkste daarvan waren de orde der
Tempelheeren, en de
Johanniterorde.
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Fig. 35. Kaart van Syrie in den tijd der
Kruistochten.
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De stichting van de
bezittingen der kruisvaarders was op een
gunstig oogenblik geschied. De Mohammedaansche rijken waren toen zwak en zouden dit nog j aren lang
blijven. Ten laatste
echter kregen zij een
gebieder, die in staat
bleek zich boven de
anderen in het gesplitste kalif aat to
handhaven, nl. sultan
Zenki van Mosoel.
Deze veroverde de
Christelijke bezitting
Edessa in 1144.
In het westen werden nog steeds de
kruistochten tegen de
heidenen gepredikt,
doch de belangstel-
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ling was niet meer zoo levendig als tevoren. In dien tijd was Bernhard van Clairvaux, de leider der Cisterciensers, de grootste
veraar. Hij trok door het land en verkondigde overal, dat het de
plicht van iederen Christen was het kruis op te nemen. Edessa's
val schijnt dan ook werkelijk de directe aanleiding te zijn geweest
voor den Tweeden Kruistocht in 1147. Niet alleen in Frankrijk,
doch ook in Duitschland greep men naar het kruis. De monarchen
dezer beide landen, Lodewijk VII en Koenraad III, plaatsten zich

Fig. 36. De vloot der Kruisvaarders op weg naar het Heilige Land.
(Naar L. Arenhold).

aan de spits van den tocht. Deze kruistocht was van geringe beteekenis, daar er niets bijzonders werd uitgericht. De positie der
Christenen in het oosten werd weldra nog zwakker.
DE DERDE KRUISTOCHT.
De zoon van Zenki van Mosoel, Noereddin, veroverde een groot
deel van de bezittingen der kruisvaarders. De Fatimieden werden
verslagen in Egypte door Saladin, die zich na den flood van Noereddin ook diens bezittingen toeeigende. Ten slotte werd het Christe-
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lijke rijk Jeruzalem geheel door Saladin's machtsgebied omsloten
en toen Saladin in 1187 een aanslag op de stad deed, moest Jeruzalem, waar een volkomen gebrek aan orde heerschte, zich overgeven.
Het bericht van den val van Jeruzalem verwekte smart en rouw
in Europa. De verbittering deed de geestdrift herleven en in
breeder kringen dart tevoren werd een nieuwe kruistocht tegen
de ongeloovigen voorbereid. De drie machtigste heerschers van
Europa: Frederik I Barbarossa in Duitschland, Richard Leeuwenhart in Engeland en Philips II August in Frankrijk, wijdden hun
krachten aan de heilige zaak.
In 1189 trok Frederik Barbarossa oostwaarts aan het
hoofd van een uitstekend gewapend leger. Nauwelijks
had hij den voet in KleinAzie gezet, of hij werd overvallen door de Seldsjoekken.
Zelf verdronk hij bij het Baden in de Salef, waarna zijn
leger uiteenviel. Het grootste
deel keerde terug; slechts
een
klein deel drong verder
Fig. 37. Zegel van Simon de
Montfort, den grimmigen onderdoor tot Palestina. Een jaar
werper der Albigenzen.
later trokken de beide andere koningen met hun legers
over zee. Zij bereikten de stad Acco in Palestina, die door de
Christenen belegerd werd. Philips August verloor al spoedig alle
geestdrift en keerde terug, doch Richard Leeuwenhart zette den
strijd tegen Saladin voort. Het gelukte hem een wapenstilstand
van drie j aar to bedingen, gedurende welken tij d de Christenen
vrij hun bedevaartplaatsen mochten bezoeken. Hoewel het Joel
van den kruistocht hiermede niet was bereikt, beschouwde men
het toch als een groot voordeel. Niettemin had men betere resultaten kunnen verwachten van een onderneming, geleid door deze
drie Europeesche heerschers. De oorzaak moet men voornamelijk
zoeken in het gemis aan eendracht. Ook was men niet langer bezield door hetzelfde vuur als tij dens den eersten kruistocht.
DE VIERDE KRUISTOCHT.
Inmiddels zou toch nog een vierde kruistocht tot stand komen.
Het was opnieuw een paus, die het initiatief nam. In 1198 besteeg
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de allermachtigste aller pausen, Innocentius III, den Pauselijken
Stoel. Deze paus streefde ernaar de machtspositie der kerk te hevestigen en vatte daarom het plan op voor een nieuwen kruistocht.
De tijd scheen daartoe inderdaad gunstig. Saladin was kort na
den derden kruistocht overleden. De dood van dezen machtigen
vij and was een verlossing voor de Christenen in het oosten. Het
gelukte Innoncentius dan ook, belangstelling voor de zaak op te
wekken. In Frankrijk greep een groot aantal ridders het kruis en
er werd met Venetie onderhandeld over de zeereis. Het oorspronkelijke plan was thans
Egypte aan te vallen, het hart der Mohammedaansche bezittingen, loch door toedoen van
Venetie werd het plan gewijzigd. Deze stad
onderhield namelijk haar belangrijkste handelsbetrekkingen met Egypte en verzette zich
daarom tegen het oorspronkelijke plan. Wel
kon Venetie zich vereenigen met een voorstel
om koers te zetten naar Constantinopel. Hier
heerschte groote wanorde. Keizer Izaak Angelos was in 1195 verjaagd door zijn broeder
Alexios III. Op raad van Duitschland zocht
zijn zoon Alexios hulp bij de kruisvaarders in
Venetie. Hij beloofde den kruisvaarders steun
bij de verovering van het Heilige Land en verklaarde bovendien, dat het Byzantijnsche rijk
de oppermacht van den paus zou erkennen.
De z. g. vierde kruistocht werd dus ondernomen, zij het volgens een gewijzigd plan. In Fig. 38. Krijger uit de
1203 landden de kruisvaarders aan den Helles- 1 3de eeuw. Miniatuur
pont en werd Constantinopel bestormd. Izaak in een handschrift,
Britsch Museum, LonAngelos' troon werd hersteld. De Byzantijnen den. (Naar Louandre) .
waren evenwel misnoegd over de westerlingen
en er ontstonden openlijke veeten, die eindigden met de afzetting
van den keizer. In 1204 bestormden de kruisvaarders Constantinopel ten tweeden male. Het Europeesche deel van het Byzantijnsche
rijk werd in vele rijken verdeeld. De hoofdstad benevens een vierde deel van het rijk werden geschonken aan Boudewijn van Vlaanderen, die tot "Latijnsch keizer" werd uitgeroepen. De splitsing
van het Byzantijnsche rijk was in zekeren zin gunstig voor Venetie, dat hierdoor van een concurrent op de oostersche markt bevrij d was. Innocentius III van zijn karat meende door deze overwinning de hereeniging van de Oost-Roomsche en West-Roomsche
11
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Kerk tot stand te kunnen brengen. Lang handhaafden zich de Byzantijnen in Klein-Azie met de hoofdstad Nicaea. Na vele mislukte
pogingen slaagden zij er in 1261 onder keizer Michael VIII Palaeologus in Constantinopel te heroveren. Innocentius III stierf in 1216.
Zijn groote gedachte, de vereeniging der beide kerken, mocht hij
niet verwezenlijkt zien.
Als kruistocht was deze vierde
tocht een volkomen mislukking,
en de Christenen in Palestina bevonden zich in dezelfde positie als
tevoren. Zoowel Innocentius III
als zijn opvolgers ijverden voor
het voortzetten der kruistochten,
doch de eigenlijke groote tijd
hiervoor was voorbij. De bezieling was verminderd, veelal zelfs
verdwenen.
DE LAATSTE KRUISTOCHTEN.
Toch zouden nog twee monarchen het kruis opnemen, nl. Frederik II van Duitschland en Lodewijk IX van Frankrijk. Hoewel
de paus den banvloek over hem
had uitgesproken, begaf Frederik II zich in 1228 naar het Heilige
Land. Het gelukte hem den Egyptischen sultan te bewegen Jeruzalem af te staan benevens een
weg voor de pelgrims van de kust
af. Ondanks de banbul van den
paus en het interdict liet Frederik
Fig. 39. Ruiterstandbeeld van Koen
zich uitroepen tot koning van Jeraad III (Dom te Bamberg).
ruzalem. De overeenkomst met
den Egyptischen sultan was tien
jaar geldig; na verloop van lien tijd heropenden de Christenen de
vijandelijkheden. Zonder strijd werd Jeruzalem in 1244 overgegeven aan sultan Ejub. Het bericht van den val van Jeruzalem
bracht niet dezelfde beroering te weeg als in 1187. Toen had deze
tijding den stoot gegeven tot een nieuwen kruistocht, doch thans
waren de omstandigheden heel anders. De belangstelling in Europa was geheel gericht op den grooten strijd tusschen de Hohenstaufen en den paus. Alleen de koning van Frankrijk, Lodewijk
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IX, besteedde nog aandacht aan het Heilige Land. Hij was bekend
om zijn diepe innerlijke vroomheid en is dan ook door de Kerk
heilig verklaard. In de hoop, de Christenen in Palestina te kunnen
helpen, begaf hij
zich in 1248 op weg.
Na een tusschenlanding op Cyprus
richtte hij een aanval op Egypte. Doch
deze had slechts
weinig succes en
Lodewijk zelf werd
gevangengenomen.
Nadat hij zich tegen een hoogen losprij s had vrijgekocht, zeilde hij
naar Acco. Hier
werd hevig gevoch- Fig. 40. Het stamgebied der Hohenstaufens. (Naar een
teekening van J. Wolfe) .
ten, loch zonder
resultaat. Lodewijk IX stierf tijdens een nieuwen
kruistocht in Tunis (1270).
Lodewijk IX was de laatste Europeesche koning, die een kruistocht naar het Heilige Land organiseerde. Het duurde niet lang, of dit land viel
geheel in handen der Mohammedanen. De laatste
belangrijke bezitting, Acco, gaf zich in 1291 over.
Het plan, om het Heilige Land te heroveren bleef
wel bestaan, maar praktisch werd geen paging
meer gedaan om het kruisvaandel op het Heilige
Graf te planten.
OORZAKEN EN GEVOLGEN DER KRUISTO CHTEN.
De tijd der kruistochten vormt een merkwaardige periode in de geschiedenis der middeleeuwen. Wanneer men zoekt naar de aorzaken van
deze machtige beweging, die twee eeuwen duurde, dan vindt men die op verschillend gebied.
Gelijk boven vermeld, speelde het religieus mo- Fig. 4 1 . Frederik
Barbarossa.
tief een belangrijke rol, vooral gedurende de
eerste periode. Ook economische en politieke beweeggronden hebhen echter het hunne bijgedragen. Reeds vOOr den tijd der kruis-
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tochten had de Europeesche handel verbindingen gehad met het
verre oosten. De handelsweg ging over Syrie en Palestina, doch na
de veroveringen der Seldsjoekken werd deze verbinding verbroken. Het handelsverkeer werd geleid door de Italiaansche steden,
die hierin aanleiding zagen om de kruistochten met ijver te steunen, hetgeen vooral bij den vierden kruistocht
de aandacht trekt. De vorsten van Egypte
hadden ook Palestina in bezit, dus tegen Egypte hadden de aanvallen het eerst gericht moeten zijn. Dat dit niet gebeurde, was, zooals wij
hierboven reeds hebben aangetoond, een gevolg hiervan, dat Venetie goede handelsbetrekkingen onderhield met Egypte.
Het pausdom had eveneens religieus-politieke redenen om de kruistochten te steunen.
In 1054 was het tot een breuk gekomen tusschen den paus en den patriarch van Constantinopel. Zij hadden elkaar en elkaars Kerk in
den ban gedaan. De vroeger zoo sterke invloed
van den paus in het oosten ging hierdoor teloor. Het eenige middel om dezen invloed te
herwinnen was het zwaard.
De tijd der kruistochten valt voor een groot
deel samen met die periode in de geschiedenis
der middeleeuwen, welke men den riddertijd
noemt. Behalve door religieuze oogmerken
werden de vorsten en ridders ook gedreven
door de zucht naar rijkdom en gebiedsuitbreiding.
Fig. 42. Hendrik de
Leeuw. Beeld op het
De kruistochten zijn te beschouwen als een
graf in den Dom te
barricade, door de Europeanen opgeworpen
Brunswijk. Hendrik
tegen den drang naar expansie der Arabieren,
is de stichter van dezen Dom en draagt
die eeuwenlang Europa en het Christendom
het model ervan in
met ondergang hadden bedreigd. Gedurende
de rechterhand.
de kruistochten werden de Arabieren verdreven uit Zuid-Italie, Sicilie en een groot deel van Spanje. Door de
kruistochten werden de verbindingen tusschen oost en west hersteld. Na lange scheiding ontmoetten de beschaving van het oosten
en die van het westen elkaar opnieuw. De laatste maakte daarbij
de grootste winst, doordat zij in aanraking kwam met een cultuur,
die zoowel in geestelijke als in moreele ontwikkeling hoog boven
haar stond. Men raakte meer vertrouwd met de klassieke schrijvers ; de wetenschappen begonnen te bloeien.
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KEIZER EN PADS.
Het door den investituurstrijd bekende Salische geslacht stierf
uit in 1125. Als naaste erfgenamen voor den troon werden beschouwd twee broeders van Hohenstaufsche geboorte. Zij werden echter
geen van beiden gekozen en de hertog
van Saksen, Lotharius van Supplinburg, besteeg den troon. Bisschoppen
en priesters zagen de reeds zoo machtige Hohenstaufen niet graag nieuwe
machtsuitbreiding verkrijgen. De Hohenstaufen van hun kant weigerden
zich aan den nieuwen vorst te onderwerpen en begonnen een strijd, die
eerst eindigde met den dood van Lotharius in 1137. Door een handige politiek slaagde een der Hohenstaufen,
Koenraad van Franken, er in zich tot
koning te laten kiezen.
Koenraad III is vooral bekend uit
den tweeden kruistocht. Zijn macht
Fig. 43. Hendrik IV. (Miniawas gering en het mislukken van getuur uit een oud handschrift).
noemden kruistocht droeg er niet toe
bij, zijn aanzien te verhoogen. Gedurende den grootsten tijd van zijn regeering lag hij in strijd met het
huis der Welfen in Beieren, dat van
Lotharius ook Saksen in leen had gekregen. Koenraad eischte, dat de
Welfische hertog Hendrik de Trotsche
hem een zijner leenen zou afstaan,
doch Hendrik weigerde. De striid, die
hierdoor ontstond, eindigde na Hendrik's dood zoodanig, dat zijn noon
Hendrik de Leeuw Saksen op een klein
gedeelte na mocht behouden. Koenraad stierf in 1152 en werd opgevolgd
door zijn neef Frederik.
Fig . 44. Keizerszegel van
Met Frederik I Barbarossa kwam
Hendrik IV.
een verstandig en krachtig man op den
troon. Hij zorgde terstond voor een goede verstandhouding met
zijn vazallen. Hij verzoende zich met Hendrik den Leeuw, die kor-
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ten tijd later Beieren als leen kreeg. Hij wilde zijn macht echter
niet alleen in Duitschland vestigen, doch ook in Italie. In 1154
trok hij dit land binnen, vastbesloten er nog eens de macht van een
keizer te doen gelden. In Rome werd hij door paus Hadrianus IV
gekroond tot keizer (1155). Drie j aar later trok hij opnieuw naar
Italie, ditmaal aan de spits van een groote legermacht. De Lombardische. steden werden bedwongen; ook Milaan na een korte belegering. In de steden zette hij zijn ambtenaren aan het bewind.

Fig. 45. De hofburcht van Hendrik den Leeuw.

Zelfs met den paus kwam Frederik in strijd, daar hij de keizerlijke
macht boven die der Kerk wilde verheffen. De toenmalige krachtige paus, Alexander III, wilde zich echter niet onderwerpen. Jaren
lang duurde de strijd, doch in 1162 trad Frederik toch als overwinnaar te voorschijn. Hij stond nu op het hoogtepunt van zijn
macht.
In het naj aar van 1162 kwam een groote vergadering van Duitsche bisschoppen en vorsten bijeen te Besancon. Hier verklaarde
Frederik Barbarossa zonder meer, dat hij de heer der wereld was.
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De koningen van Engeland en Frankrijk waren slechts regenten
in de provincies van den keizer. Heel lang zou zijn machtspositie
echter niet standhouden. De
Lombardische steden waren
het juk der Duitsche ambtenaren moe en zeiden Frederik
trouw en gehoorzaamheid op.
Als gezamenlijke macht tegen
den keizer stichtten de Lombarden in 1167 het Lombardische verbond met den paus als
beschermer. De sterke vesting
Alexandria diende ter verdediging der Lombardische steden. Frederik maakte zich op
voor een nieuwen tocht naar
Italie, loch daar Hendrik de
Leeuw weigerde met zijn
mannen te volgen, was Frederik's leper niet zoo grout als
vroeger. In den slag bij Leg- Fig. 46. Het gebied der Welfen ten tijde
nano 1176 leden zijn ruiters
van Hendrik den Leeuw.
een bittere nederlaag tegen
het Lombardische voetvolk. Gedurende den slag viel de keizer
zelf van zijn paard, zoodat zijn soldaten hem niet meer zagen.
De dappere krijgers werden door
schrik bevangen en vluchtten binnen
de muren van Pavia. Het kamp en
de banier werden veroverd door de
Lombarden, en velen van Frederik's
ruiters als gevangenen naar Milaan
gevoerd. Eenige dagen later kwam
Frederik, dien men dood waande, te
Pavia aan. Lombardije was verloren,
dat zag ook de keizer in. Hij sloot
vrede met den paus te Venetie (1177)
en een zesjarigen wapenstilstand met Fig. 4 7. Helm van Hendrik den
Leeuw. (Verzameling van den
de Lombardische steden.
hertog van Cumberland,
De verzoening tusschen den paus
Gmunden) .
en den keizer was natuurlijk een schrik voor Hendrik den Leeuw;
hij was thans de eenige tegenstander van den keizer.. Gedurende
Frederik's verblijf in Italie had Hendrik zijn grenzen uitgebreid
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ten koste der Slaven; hij was niet van plan zich voor den keizer te
buigen. Hierom werd in 1180 zijn leen verbeurd verklaard. Ten
slotte zag hij zich genoodzaakt te vluchten; hij zocht een onderkomen in Engeland. Spoedig daarna kwam de vrede met de Lombardische steden tot stand. De vrede van Constanz erkende in
1183 de souvereiniteit des keizers en verzekerde hem goede inkomsten; doch de steden kregen het recht, haar eigen aangelegenheden

Fig. 48. Ruine van het keizerlijk paleis van Barbarossa te Gelnhausen.

te regelen. Over Frederik's aandeel in den derden kruistocht en
zijn daarmee samenvallenden dood spraken wij hierboven.
Hendrik VI was bij den dood zijns vaders, Barbarossa, slechts
24 jaar oud. Hij was niet een zoo innemende en imponeerende
persoonlijkheid als deze, doch beschikte over buitengewone hoedanigheden als staatsman. Reeds in 1186 had men hem uitgehuwd
aan Constantia, dochter van den koning van Sicilie . en erfgename
van dat land. Als zoodanig weigerden de Noormannen-vorsten haar
evenwel te erkennen. Hendrik VI wenschte echter van dit bloeien-
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de Noormannenland geen of stand te doers en besloot het met geweld te veroveren. Aan het hoofd van een groot leger trok hij op
naar Napels, doch een ontzettende pest verwoestte het leger, zoodat
hij niets kon uitrichten. Het gerucht verspreidde zich, dat de keizer
zelf was gevarien.
Voor dezen keer gaf Hendrik zijn plannen betreffende Sicilie
op, temeer, daar de oude tegenstanders der Hohenstaufen, de Welfen, opnieuw het hoofd opstaken. Het was Engeland, dat achter
deze zaak stond; de keizer achtte zijn positie zeer bedreigd, totdat
een onverwacht toeval hem te hulp kwam. Bij den terugkeer van
den derden kruistocht was Richard Leeuwenhart in Duitschland
gevangengenomen. Alleen door den keizer als leenheer te erkennen en tegen het betalen van een hoogen losprijs werd hij uit de
gevangenschap bevrijd. Ongeveer tegelijkertijd verzoende de keizer zich met de Welfen, en hiermede was het onrustbarende gevaar in Duitschland bezworen.
Met vernieuwde krachten kon Hendrik zich nu aan Sicilie wijden. Dezen keer was de fortuin hem gunstiger en in 1194 kon hij
zijn schitterenden intocht te Palermo houden. Drie jaar later bezweek hij als slachtoffer van de pest. Zijn zoon Frederik was toen
slechts twee jaar oud. Keizerin Constantia hield haar zoon bij zich
en benoemde, in het voorgevoel van haar naderend einde
zij
stierf in November 1198
paus Innocentius III tot voogd over den
knaap en tot landvoogd over het Siciliaansche koninkrijk.
Innocentius wist van dit gunstige oogenblik gebruik te maken.
Hij breidde den Kerkelijken staat uit en verdreef de Duitsche raden uit Ook in Duitschland wilde hij regeeren. De Welfen
'en de Hohenstaufen hadden ieder een candidaat voor den troon
gesteld. De Welfen kozen Otto IV, den zoon van Hendrik den
Leeuw; de Hohenstaufen kozen Philips van Zwaben, den broeder
van Hendrik VI. Innocentius wilde niet onvoorwaardelijk een
van die twee erkennen. Om zelf de vrije hand te behouden achtte
hij het 't beste, dat geen van beiden de overmacht verkreeg. Philips van Zwaben werd in , 1208 vermoord en nu werd Otto ook,
door de Hohenstaufen erkend.
Intusschen moest Otto IV de laatste uitbreiding van den Kerkelijken Staat erkennen en den pans een groot aantal rechten in
Duitschland toestaan. Toch voelde Otto zich door zijn verplichtingen niet geheel gebonden en met het zwaard in de hand maakte
hij zich op om de keizerlijke macht in Italie te herstellen. De paus
sprak den banvloek, over hem uit, doch dit baatte niets. Innocentius zag nu geen anderen uitweg dan den jongen Frederik naar
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Duitschland te zenden. Deze kreeg hulp van Frankrijk en in den
slag bij Bouvines (1214) kreeg Otto IV den bitteren kelk der vernedering tot aan den bodem leeg te drinken. Stap voor stap moest
hij achteruitwijken voor den afstammeling der Hohenstaufen. Verlaten, bijna vergeten, bracht Otto zijn laatste levensjaren door te
Harzburg, waar hij in 1218 stierf. Opnieuw had een Duitsch keizer
moeten buigen voor de pauselijke macht, die dan ook haar hoogtepunt bereikt had. Met den nieuwen keizer zou de paus een strijd
uit te vechten krijgen, zoo hardnekkig als nooit te voren.

Fig. 49. De Kathedraal te Palermo, gebouwd 1171-1185 (Fotogr.).

In den persoon van Frederik II verscheen opnieuw een strij der
voor het machtige keizerschap. Hij had ruimschoots gelegenheid
gehad, met de pauselijke politiek kennis te maken. Hoewel zijn
beide ouders in zijn prille kindsheid gestorven waren, was zijn opvoeding geenszins verwaarloosd. Buitengewoon begaafd, leerde
Frederik zonder moeite alle talen, die op Sicilie gesproken werden.
Vooral hield hij van de natuurwetenschappen, van wiskunde en
medicijnen, waarmede hij zijn leven lang zich bezig hield. Hij
hield gaarne omgang met geleerde Arabieren, welke in dien tijd
zeer bedreven waren in deze wetenschappen. Het Christelijk ge-
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loof heeft waarschijnlijk nooit geheel zijn liefde gehad. Zijn paleizen bouwde hij in Moorschen stijl; inwendig straalden zij van
oostersche praal. Frederik II was, wat betreft afstamming en opvoeding, meer Italiaan dan Duitscher. Hij bekommerde zich
slechts weinig om Duitschland,
waarvan de belangen voor hem
achterstonden bij die van Sicilie,
dat altijd zijn lievelingsland bleef.
Hier bracht hij zijn vroolijksten
tijd door, omgeven door een schare minnezangers, te midden van
een hof vol pracht en praal. Na
uren van geestelijke inspanning .zocht hij verstrooiing op wilde
rijtoeren en bij de jacht.
Gedurende zijn geheele regeering streefde Frederik ernaar, Si- Fig. 50. Koning Philip van Zwacilie tot een modelstaat te maken,
ben. (Naar een standbeeld te
Regensburg van J. Raabe).
waarin alles aan zijn wil onderworpen moest zijn. Hij regelde
de financien en stichtte een bureaucratischen staat. De wetten
werden zorgvuldig op schrift gesteld en het rechtswezen onderging belangrijke verbeteringen.
De in de middeleeuwen zoo algemeene ijzer- en waterproef werd
in Frederik's rijk afgeschaft.
Frederik II had een hooge opvatting van de keizerlijke macht.
Hij was van oordeel, dat hij deze
onmiddellijk uit de handen van
God had ontvangen. De onderdanen dienden den keizer dankbaar
te zijn voor elk van hun rechten.
Frederik was volstrekt niet van
Fig. 5 1 . Keizer Frederik II.
zins zich in eenig opzicht te on(Naar Roscio) .
derwerpen aan den paus, eerder
was het zijn bedoeling zich boven den pans te verheffen. In
1220 werd hij te Rome gekroond, waarbij de paus hem toestond
Sicilie en Duitschland onder zijn bestuur te vereenigen. Frederik
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moest echter beloven in het volgende jaar een kruistocht ter bevrijding van het Heilige Land te zullen ondernemen, hoewel hij
er geen oogenblik aan dacht aan deze pauselijke opdracht te

Fig. 52. Paus Honorius II.
(Naar een fresco in de oude
basiliek S. Paolo te Rome).

Fig. 53. Paus Innocentius III.
(Naar een fresco in de
S. Paolo, Rome).

voldoen. De kruistocht werd van jaar tot jaar uitgesteld. Frederik gebruikte dien tijd om zijn strijdmacht op Sicilie uit te breiden, hetwelk het misnoegen van den paus opwekte; maar zoowel paus Honorius III, als Frederik zelf, wilde een openlijke
breuk vermijden. Doch in 1227 werd Honorius opgevolgd door den reeds bej aarden Gregorius IX, die Frederik, daar deze
weigerde oogenblikkelijk den beloofden
kruistocht te organiseeren, in den ban
deed. Desalniettemin bracht Frederik een
jaar later den kruistocht toch ten uitvoer,
echter niet om den paus tevreden te stellen, loch om politieke redenen. Bij den
vrede, welken hij sloot met den Egyptischen sultan, verzekerde hij zich het bezit van het koninkrijk Jeruzalem. Na zijn
terugkeer verdreef Frederik de pauselijke
Fig. 54. Paus Gregorius lx. soldaten van zijn bezittingen en moest de
paus den banvloek opheffen.
De vrede met den paus zou echter niet van langen duur zijn.
Vastbesloten zijn opvatting van de almacht des keizers tot waarheid
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te maken, gordde hij in 1237 den strijd aan, die tot den volledigen
ondergang van het geslacht der Hohenstaufen zou voeren, en
waarbij ook hij zelf ten onder zou gaan. Zijn eerste doel was de
onderwerping van geheel Italie. Hier stuitte hij evenwel op krachtige tegenstanders. De Lombardische steden waren den laatsten
tijd gestegen in aanzien en rijkdom, terwijl bovendien Frederik's
macht in Duitschland niet al te sterk stond. Hij had de Duitsche
vorsten zulke groote voorrechten moeten toestaan, dat zij bijna onafhankelijk waren geworden. De bisschoppen stonden evenmin,
zooals vroeger, onvoorwaardelijk aan zijn zijde. Toch liet alles
zich aanvankelijk
voor Frederik
goed aanzien en in
den bloedigen slag
bij Cortenuova
(1237) behaalde
hij een schitterende overwinning.
Allengs echter
keerde zijn geluk.
De paus, die de
macht des keizers
begon te vreezen,
koos de zij de der
Lombardische steden en deed Frederik opieuw in
den ban. De pans
was een factor,
met wien reke-

Fig. 55. De Noormannenburcht ''La Falconara" op

Sicilie, 1 3e eeuw.
ning moest worden gehouden en
hij had een krachtigen steun gevonden in de bedelmonniken, die,
overal verspreid, alom de stemming ten gunste van Rome wisten
te bewerken. Ook Gregorius' opvolger, Innocentius IV, koos de
zij de der Lombardische steden.
Op het concilie te Lyon (1245) klaagde deze paus den keizer aan
wegens meineed, ketterij en heiligschennis. In hatelijke termen
viel hij den keizer aan als beleediger van het geloof en atheist, die
het eeuwige leven verloochende. De paus ontsloeg Frederik's
onderdanen in Duitschland en op Sicilie van hun eed van trouw
en verzocht de Duitsche vorsten een nieuwe keuze te doen. De
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vorsten kozen een nieuwen koning; doch Frederik was geenszins
van plan te wijken. Onvermoeid zette hij den strijd voort, dien
hij niet opgaf, voordat de dood hem verraste (1250).
Zijn zoon, Koenraad IV, volgde hem reeds na vier jaar in het
graf. Hiermede was de rol der Hohenstaufen in Duitschland uitgespeeld. Koenraad liet een tweejarig zoontje, Konradijn, na;
doch deze werd na een mislukten aanval op Napels in 1268 terechtgesteld. Met Konradijn stierf het geslacht der Hohenstaufen
uit en viel het lot van Duitschland in andere handen. In de herinnering des yolks leefden de Hohenstaufen echter nog lang voort.

Fig. 56. De Carrocio, Milaansche vaandelwagen, die
in den slag van Cortenuova in handen van Frederik
II viel.

Fig. 57. Voetvolk omstr. 1230.
(Beeldhouwwerk van een der portalen van de Kathedraal te Reims.
Naar Viollet-le-Duc).

Vaderlandslievende Duitschers dichtten nog eeuwen later verzen
over den sluimerenden Barbarossa, die slechts zou wachten op
een gunstig oogenblik om met het zwaard in de vuist op te staan
en aan de spits der Duitsche scharen de vij anden des vaderlands
te vernietigen. De "roodbaard" nu was oorspronkelijk niet Frederik I, doch Frederik
ENGELAND.
Willem de Veroveraar, die den troon van Engeland in 1066
besteeg, bezat aanvankelijk alleen het zuidelijk deel van het
land. Naderhand strekte zich zijn macht steeds meer noordwaarts
uit. Geheel Engeland werd veroverd en de Schotsche koning
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Malcolm moest den huldigingseed aan Willem afleggen. In het
eerste deel van zijn regeering brak er menige opstand uit, doch
Willem onderdrukte ze alien met onverbiddelijke strengheid. Het
geheele Engelsche rijk beschouwde hij als zijn persoonlijk eigendom en de landsdeelen, die niet onmiddellijk tot de kroon hoorden,
gaf hij als leen aan zijn vazallen. Niet alleen dezen, doch ook
het geheele yolk legde den huldigingseed aan Willem af. Zoo
goed als de geheele staatsmacht lag in zijn hand; ook het grootste
deel van de rechterlijke
macht berustte bij door den'
koning aangewezen rechters
en colleges. Voor de koninklijke rechtbank werden de
meest uiteenloopende rechtszaken behandeld. Een sprekend bewijs voor 's konings
groote macht vormt de nauwkeurige lijst van de belastingen en overige inkornsten
der kroon, het zoogenaamde
domesdaybook, uitgewerkt
omstreeks 1080.
Willem bracht vele prachtige bouwwerken tot stand;
de beroemde Tower o. a. is
uit zijn tiid afkomstig. In
het laatste deel van zijn regeering werd hij in een oorlog met Frankrijk gewikkeld.
In dezen strijd vond hij den
dood.
Fig. 58. De jonge Conradino op de valZijn zoon Willem II de kenjacht. (Naar de ''Grosse Heidelberger
Liederhandschrift", begin 13e eeuw).
Roode verwekte zoowel bij
het yolk als .bij de edelen ergernis door zijn tyrannie en de onrechtvaardigheid zijner regeering. In 1100 werd hij vermoord: hij werd opgevolgd door zijn
broeder Hendrik I. Als vorst was deze de tegenstelling van zijn
broeder. Hij regeerde stipt volgens de wetten en gewoonten en
was zeer bemind bij het Engelsche yolk. Ook met den Schotschen
koning Malcolm kwam hij in goede verstandhouding, zelfs huwde
hij diens dochter Mathilde.
Voor zijn dood (1135) had Hendrik zijn dochter Mathilde als
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opvolgster aangewezen; doch zijn neef Steven van Blois weigerde
haar te erkennen en deed zelf rechten op den troon gelden. Bijna
twintig j aar woedden de burgeroorlogen in Engeland, doch toen
Steven van Blois in 1154 stierf, werd Mathilde's zoon Hendrik uit
het geslacht Plantagenet algemeen als koning erkend. Het was dit
geslacht, dat Brie eeuwen lang in Engeland zou regeeren, gedurende Welk tijdvak Engeland groote bezittingen in Frankrijk had te
verdedigen.
Hendrik II was gehuwd met Eleonora van Poitou en had
daardoor een groot gedeelte van West-Frankrijk voor Engeland
verworven. In het begin van zijn regeering veroverde hij Ierland.
Dikwijls riep Hendrik de baronnen bijeen om met hen te beraadslagen. Met behulp van rechtskundige en verstandige raadgevers werd het rechtswezen onder Hendrik's regeering zeer
verbeterd. Speciale rechters
moesten rondreizen in de graafschappen en recht spreken. Uit
dezen tijd is ook de Engelsche
jury afkomstig. In geval van
oorlog moest ieder staatsburger
klaar staan om het land te verdedigen.
In de aangelegenheden des
rijks had Hendrik vooral een
raadgever in Thomas Becket.
De flinke, jeugdige
dige edelman werd spoedig de
rechterhand
des konings, zijn
Fig. 59. Willem de Veroveraar geeft
aar
gunsteling
en
intieme vriend.
het hertogdom Bretagne in leen. (N
het "Registrum honoris") .
Zelden heeft er tusschen een
koning en zijn minister een zoo
uitmuntende verstandhouding bestaan als tusschen Hendrik II en
Thomas Becket. Zoowel bij de ernstigste staatszaken als bij het
organiseeren van hoffeesten waren zij onafscheidelijk.
Bij zijn hervormingen had Hendrik er behoefte aan steeds
grooter invloed uit te oefenen op de kerk. Toen nu in 1161 de
aartsbisschopsstoel van Canterbury leeg kwam, besloot Hendrik
zijn vriend Becket tot dit ambt te verheffen, in de hoop daardoor de eenheid tusschen kerk en kroon te bevorderen. Tot dusver Chad Becket dezelfde opvattingen van de kerk als Hendrik,

GLASMOZAIK IN DE NOTRE-DAME VAN CHARTRES,
13e EEUW.
Een bisschop overhandigt de Oriflamme (het Fransche krijgsbanier) aan een Kruisvaarder.

Inneming van Constantinopel.
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doch nu hij goed en wel in haar dienst was gekomen, werd hij een harer ijverigste aanhangers. De ommekeer in Becket's gevoelens
betreffende de verhouding tusschen kerk en
staat zou weldra blijken.
In 1164 riep Hendrik op zijn landgoed Clarendon bij Salisbury een schitterende vergadering van baronnen en prelaten bij een. Hier
werd bepaald, dat een geestelijke, die zich had
misdragen jegens de wereldlijke overheid,
geen bescherming zou kunnen zoeken bij de
kerk, doch zich te verantwoorden zou hebben
voor een wereldlijken rechter. In laatste instantie zou de koning en niet de paus uitspraak
moeten doen. Becket wilde deze bepalingen
niet erkennen, doch toen de angstige prelaten
er op aandrongen, dat hij voor 's konings wil
zou buigen, gaf hij toe. De paus echter weigerde de bepalingen van Clarendon te erkennen. In de hierdoor ontstane oneenigheden
tusschen Hendrik en den paus, koos Becket geheel de zijde van den laatste. Op zekeren dag
liet Hendrik zich in het bijzijn van hovelingen Fig. 60. Koning
eenige dreigende termen over Becket ont- Hendrik II van Enge- land. Beeld van zijn
vallen, waarop een paar hunner zich naar Can- grafmonument in het
terbury spoedden en Thomas Becket in den klooster Fontevrault.
dom vermoordden (1170).
Toen de koning het bericht van
Becket's flood vernam, maakten zich
ontzetting en wroeging van hem meester. Becket was zeer bemind bij het
yolk en de moord wekte een storm van
verbittering jegens den koning, in wien
men den aanstichter zag. Om zich met
paus en yolk te verzoenen verscheen de
koning in boetgewaad aan Becket's graf.
Korten tijd later herriep hij de bepalingen van Clarendon.
Hendrik's strijd met den paus werd
terstond gevolgd door een anderen, nl.
Fig. 61. De bisschopsmij
dien met zijn zoons, vooral met den
ter van Thomas Becket.
woesten Richard. De baronnen stook(Thans in den Dom
ten het vuur aan en kozen de zijde der
te Sens).
12
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zoons. Deze strijd eindigde eerst met den dood van den koning
(1189). (p een zijner kinderen beyond zich aan zijn sterfbed,
doch men zegt, dat Richard, terstond na het vernemen van zijns
vaders dood, naar het sterfhuis snelde en zich, door wroeging
gekweld, over zijns vaders lijk boog. Den ganschen dag bracht hij
in de sterfkamer door en hij volgde als eerste in den lijkstoet.
Richard I met den bijnaam Leeuwenhart is bekend door zijn
dapperheid en zijn wilde avonturen. Meer dan de helft zijner

Fig. 62. De Dom to Canterbury, geb. gedeeltelijk uit de 1 2e eeuw.

regeeringsjaren bracht hij ver van Engeland door. De regeering
liet hij over aan zijn moeder en voor het Engelsche yolk bleef
hij een vreemde. In krijgsavonturen en bij vroolijke feesten en
tournooien van het ridderleven was hij de schitterendste figuur
van alien. Beroemd is Richard Leeuwenhart om zijn deelname
aan den derden kruistocht. Hierover en over zijn gevangenschap in
Duitschland spraken wij reeds eerder.
Reeds in het Heilige Land begon de strijd tusschen Richard en.
Philips II August, koning van Frankrijk. Slechts afgebroken
door een korten wapenstilstand, duurde deze strijd tot Richards
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flood (1199). Bij de belegering van een kasteel in West-Frankrijk werd hij in den schouder getroffen door een pijl, die hem een
doodelijke wond toebracht. Zijn opvolger was zijn broeder Jan,
in -de geschiedenis bekend als Jan zonder Land, daar zijn varier
hem nog geen leen had geschonken. Onverdraagzaam en despotisch als hij was, stond hij in voortdurend gespannen verhouding
tot zijn onderdanen. Toen zijn neef Arthur, door Richard
Leeuwenhart als opvolger aangewezen, zijn rechten opeischte,
koos Philips II August diens zijde. Opnieuw ontbrandde de strijd
tusschen Frankrijk en Engeland, waarbij de Engelsche bezittingen

Fig. 63. Crypt van den Dom to Canterbury, gebouwd in 1070, het oudste
deel van de kerk.

in Noord-Frankrijk verloren gingen. Arthur werd gevangengenomen door zijn oom, die hem in koelen bloede liet terechtstellen.
Ook met den paus kwam Jan in strijd. Toen in 1205 de zetel van
Canterbury open kwam, gaf de paus het ambt aan kardinaal
Steven Langton, een geboren Engelschman. • Deze was zeer bemind bij het yolk en een warm aanhanger der Kerk. Jan wilde
hem evenwel niet erkennen en zond zijn meest teugellooze ridders
en soldaten naar Canterbury, waar zij de monniken verjoegen
en op de bezittingen der kerk beslag legden. De waarschuwingen,
zoowel bedreigingen als smeekbeden van den paus, beantwoordde
de koning met hooghartige, gramstorige woorden. Ten slotte
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kwam het land onder interdict; Jan
zelf werd in den ban gedaan, zijn land
verbeurd verklaard. De paus droeg
Philips II August op dit vonnis te volvoeren. Jan, die niet zooals Hendrik
II de gunst van een geheel yolk achter
zich had, begreep, dat alles verloren
was, als hij zich niet voor den paus
verdeemoedigde. Hierop mocht hij
zijn land als leen van den pauselijken
stoel aanvaarden; hij moest zich verplichten tot het betalen van leenFig. 64.
Engelsch ruiter,
penningen.
omstr. 1170. (zegel van d.
Toen de koning voortging het yolk
graaf v. Richmond).
hooge belastingen op te leggen om zich
in elk opzicht een despoot te betoonen,
kwam het als een man in opstand en dwong Jan tot het onderteekenen van den grooten vrijheidsbrief, de Magna Charta, in
Runnymede aan de Theems, 15 Juni 1215. Er is bijna geen document, dat een zoo groote historische beroemdheid heeft gekregen als deze nu
700 jaar oude vrijheidsbrief. De Magna
Charta wordt beschouwd als de grondsteen van de latere Engelsche grondwet.
Door dit document werd paal en perk
gesteld aan 's konings willekeur. De
rechten van den vrijen man werden sterk
op den voorgrond geplaatst. De koning
wilde de Magna Charta niet onderteekenen, of hij moest er toe gedwongen worden. De paus verklaarde den vrijheidsbrief als ongeldig, en Jan regeerde verder, alsof de Magna Charta nooit bestaan
had. Dit bracht het yolk opnieuw in opstand. Jan stierf echter reeds in 1216;
Fig. 65. Zegel van Stephen men besloot zijn zoon Hendrik als opvolLangton in zijn hoedanigheid
ger te aanvaarden.
van aartsbisschop.
Hendrik III was bij den dood zijns vaders slechts negen jaar oud. De regeering was aanvankelijk in
handen van zijn voogden; doch nadat hij meerderjarig was geworden, heeft Hendrik nooit eenige persoonlijke macht uitgeoefend; hij was een zwakke, onbegaafde persoonlijkheid, die zich
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liet leiden door zijn gunstelingen. Evenals zijn varier had hij een
trouweloozen aard en een sterke zucht naar geld. De paus, in zijn
strijd met de Hohenstaufen, eischte groote bedragen van hem. Om
aan die eischen te voldoen legde Hendrik het yolk zware belastingen op. Dit werd ten slotte zelfs het loyale Engelsche yolk
te sterk. Onder leiding van Simon de Montfort stak een machtige

Fig. 67. De parlementsgebouwen in vroeger tijd. (Midden, Westminster Hall, rechts Westminster Abbey).

Fig. 66.
Richard - Leeuwenhart.
(Naar het
grafmonument in Fontevrault).

Fig. 68. Het tegenwoordige Parlementsgebouw.

oppositie het hoofd op; het begon er dreigend uit te zien voor.
Hendrik.
In 1258 kwam te Oxford een vergadering van baronnen, pairs
en prelates, bijeen, die een college van twaalf mannen benoemden,
welke, bijgestaan.door twaalf door den koning uitgekozen mannen,
de noodige hervormingen moesten aanbrengen. Deze mannen
waren echter alien afkomstig uit de hoogere klassen en dachten
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het eerst aan hun eigen belangen. Hiertegen begon het yolk te
morren en Simon de Montfort werd hun aanvoerder. Zoowel de
koning als de kroonprins vielen in handen der oppositie. Om deze
tevreden te stellen werd in 1265 een zoogenaamd parlement bijeen
geroepen. Dit was de eerste rijksvergadering in Engeland. Niet
alleen baronnen en prelaten maakten er deel van uit, loch ook
ridders en burgers. Het gelukte den kroonprins Eduard, die door
Simon de Montfort werd gevangen gehouden, te ontvluchten. Hij
verzamelde zijn aanhangers om zich heen en trok op tegen den
grooten volksleider. In den slag bij Evesham vond Simon de
Montfort den flood. Hoewel zijn lijk door vijanden werd geschonden, beschouwde
het yolk later zijn
graf als een bedevaartplaats. Hij
was het, die het
yolk een machtspositie verschafte,
welke het nooit
weer heeft verboren.
FRANKRIJK.
De binnenlandsche geschiedenis
van Frankrijk na

de twaalfde eeuw
is eigenlijk een verovering van de
macht der leenheeren door den koning. In de elf de eeuw had het
leenwezen in Frankrijk zijn hoogste ontwikkeling bereikt. De
macht des . konings was gering, terwiji de groote vazallen zoo goed
als zelfstandig waren.
Lodewijk VI de Dikke (1108-1137) trachtte hierin verandering
te brengen. Met den verstandigen abbe Suger als raadgever streefde hij er gedurende zijn geheele regeering naar, de macht des konings uit te breiden. Lodewijk wekte het yolk op tot den strijd
tegen de baronnen en dwong ook de bisschoppen zich aan de
koninklijke macht te onderwerpen.
Lodewijk VI werd opgevolgd door zijn zoon Lodewijk VII
(1137-1180), die ook streefde naar de uitbreiding en versterking
der koningsmacht. De mislukte tweede kruistocht verminderde inFig. 69. De Tower in vroeger tijd. (Naar een kopergravure in de "Topographic d'AngIeterre'').
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tusschen in zekeren zin het aanzien van het koningschap. Aan
Hendrik II, koning van Engeland, moest Lodewijk een groot deel
van West-Frankrijk afstaan. Hij verstootte namelijk zijn gemalin,
Eleonora van Poitou, die later
in het huwelijk trad met
Hendrik II, zoodat deze haar SWIERNS 1:
uitgestrekt grondgebied voor
Engeland verwierf, waardoor
Frankrijk ernstig bedreigd
scheen.
Met Philips II August (1180
—1223) kwam een verstandig
en krachtig vorst aan de regeering. De jonge koning
streefde er niet alleen naar Fig. 70. Abt Suger. (Glasschildering
v. d. poort van het klooster St. Denis).
zijn inwendige macht te handhaven, doch vooral ook zijn gebied uit te breiden. Gedurende het
grootste deel van zijn regeering voerde hij oorlog met Engeland
en Richard Leeuwenhart was zijn bitterste vij and. Den zwakken
Jan zonder Land
ontnam hij
al JJ AR Ii e IL, 0) 1‘11 i4 al LL614 fi L can atiagfji
, ...
diens bezittingen
in Frankrijk. Er
was zelfs sprake
van, dat zijn zoon
Lodewijk koning
van Engeland zou
worden. In den
slag bij Bouvines
(1214) koos hij de
zijde van Frederik II tegen de Fig. 71. Zegel van koning Lodewijk VII. Het zegel, dat
Welfen en Enge- met smalle reepen aan een perkament is bevestigd, stelt
land en Duitsch- den koning voor met kroon en koningsmantel, gezeten
op een rijk gebeeldhouwden stoel. In de eene hand houdt
land.
hij den schepter, in de andere een lelie.
Philips II August
was ook een der Brie vorsten, die den derden kruistocht leidden.
Ook bij de vervolgingen der ketters en bij den vierden kruistocht
schaarden Philips en de Fransche ridders zich aan de zijde van den
paus. Niettemin had hij gedurende zijn regeering een zwaren strijd
met den paus uit te vechten. Twee jaar na zijn terugkeer van den
derden kruistocht koos hij Ingeborg, dochter van Waldemar den
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Groote van Denemarken, tot gemalin, doch verstootte haar reeds
den dag na de bruiloft. Hij verzocht den paus, van haar te molten
scheiden, doch de paus weigerde hiertoe zijn toestemming te verleenen. Philips stoorde er zich niet aan en trad in 1196 in het huwelijk
met de Duitsche prinses Agnes van Meran. Toen Innocentius III in
1198 den Pauselijken Stoel besteeg, vermaande hij Philips ernstig
Agnes te verwijderen en Ingeborg, zijn gemalin, te erkennen. Verontwaardigd over een dergelijk voorstel antwoordde de koning vrij.
moedig: "Liever zou ik de helft van mijn land missen dan mij
van Agnes te laten scheiden". Hij bekommerde zich weinig om het
interdict, waarmee de pans hem dreigde, en toen dit werkelijk
werd uitgesproken, liet hij alle bisschoppen en priesters, die tot
dezen maatregel hadden medegewerkt, verdrijven. Ten slotte
dreigde de paus met den persoonlijken banvloek over Philips en
Agnes; een Fransche kerkvergadering adviseerde den koning den
wil van den Heiligen Vader niet langer te weerstreven. Toen gaf
hij eindelijk toe en erkende Ingeborg als gemalin, doch zelfs daarna
hield hij meer omgang met Agnes dan met Ingeborg. Eerst in
1212 na den dood van Agnes, behandelde hij Ingeborg beter.
Philips II stierf in 1223. Hij mag als een der grootste Fransche
koningen in de middeleeuwen beschouwd worden. Door hem was
de koninklijke macht versterkt en het grondgebied van Frankrijk
vergroot. Hij bereikte veel, doordat hij niet, gelijk de andere
groote vorsten uit den rusteloozen kruistochtentijd, met weidsche
plannen rondliep, doch op bereikbare doeleinden den blik richtte.
Zijn zoon Lodewijk VIII verwierf bij het grondgebied der Fransche
kroon nog een belangrijk, gebied, nl. Languedoc.
Lodewijk IX, zoon van Lodewijk VIII, besteeg den troon na den
dood zijns vaders in 1226. Hij was slechts elf jaar oud. Gedurende
zijn minderj arigheid werd het bewind gevoerd door zijn moeder,
de verstandige en krachtige koningen Blanche. In werkelijkheid
was zij het, die Frankrijk gedurende tientallen jaren regeerde, daar
Lodewijk steeds den raad zijner bekwame moeder inriep. Innerlijk was hij geheel vervuld van de kerkelijk-religieuze gedachten
van zijn tijd. Hij bad en biechtte, kastijdde zijn lichaam en besteedde veel zorg aan armen en zieken. Priesters en monniken bewees hij
diepen eerbied en ondanks de pracht van het Fransche hof kleedde
hij zich bijkans schamel. Hij was mild en goedhartig, doch niet
zonder vasten wil en energie. Zijn vroomheid leidde hem niet of
van zijn plichten als staatshoofd. Herhaaldelijk verbonden de baronnen zich tegen den koning, doch Lodewijk bleef altijd de meerdere en dwong hen tot gehoorzaamheid. Nooit trad hij met harde
willekeur op tegen zijn vijanden; steeds behandelde hij hen mild
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en rechtvaardig en alsof zij Been booze bedoelingen jegens hem
hadden gekoesterd. Zelfs met Frankrijks ouden vij and, Engeland,
kwam hij in goede verstandhouding. Zonder het
oor te leenen aan zijn raadgevers, die er op aandrongen, dat hij van de zwakke
positie van Hendrik III zou
gebruik maken, sloot hij
vrede met Engeland te Abbeville in 1259. Hendrik
kreeg de Guienne als leen i
van Frankrijk en zag van
alle aanspraken op andere
deelen van het Fransche
rijk af.
Fig. 72. Fransch ridder uit de 12e eeuw,
Met verscheidene goede relief van den Dom te Angouleme. (Naar
Viollet-le-Duc) .
verordeningen verbeterde
Lodewijk IX het Fransche rechtswezen. Het duel, dat vroeger de
uiterste beslissing bij twisten
moest brengen, werd thans verboden. Men was gedwongen zich
te wenden tot de koninklijke
rechtbank in Parijs, het zoogenaamde parlement. Om zich te
overtuigen of de rechters hun
ambt op rechtvaardige wijze uitoefenden, controleerde de koning
hen zelf zoo stipt mogelijk. Dikwijls reisde hij rond in de provincies en onderzocht de klachten
van het yolk. Lodewijk IX was
de vredesvorst van het toenmalige Europa. Hij trail als bemiddelaar op in den strijd tusschen
Hendrik III en de Engelsche ba- Fig. 73. Koning Philips II Augustus.
ronnen; hij poogde Frederik II Beeld in de kloosterkerk te Senlis,
opgericht, nadat de koen den paus te verzoenen en waarschijnlijk
ning de overwinning bij Bouvines had
streefde naar vrede en eendracht
behaald.
in de Christelijke maatschappij, in het besef, dat vrede de eerste
eisch was van het Christendom. Twee keer trok hij merle ten
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kruistocht. In den krijg was hij echter niet zoo groot als in den
vrede. Hij meende, dat hij door zachtheid de waarde van het
Christendom kon leeren aan de ongeloovigen. Het mocht hem niet
gelukken; bij zijn tweeden tocht naar het Heilige Land vond hij den
dood in Tunis (1270) . Met
hem stierf een der edelste
koningen van Frankrijk,
een der trouwste strijders
voor het Christelijk geloof.
In 1295 werd hij door den
paus heilig verklaard. Nog
Lang heeft Lodewijk de Heilige in den volksmond
voortgeleefd.
HET GEESTELIJK LEVEN
IN DE TWAALFDE
EEUW.
De religieuze en zedelijke
verdieping, waarvan de
Cluniacenser beweging een
uiting was geweest, deed in
den loop van den tijd een
groot aantal kloosters ontstaan. Omstreeks 1100 vond
men in Europa ongeveer
2000 kloosters, waarin de
regels van Cluny werden
nageleefd. In dezen tijd
werden ook verscheidene
nieuwe orden gesticht,
waarvan de leden een
streng ascetisch en wereldverzakend
leven leidden.
Fig. 74. Ruine van een vesting omstr. 1100,
Deze
orden
hadden, hoe
to Carcassonne aan de Aude, Zuid-Frankrijk.
vreemd het moge klinken,
hun oorsprong in het ridderleven en de leden waren voor het grootste deel edelen. De ridders, die in hun jeugd van vroolijke feesten,
tournooien en krijgsavonturen hadden genoten, veranderden als
oudere mannen in boetvaardige kluizenaars, die zich in wroeging
het lichaam geeselden. De troubadours, de zangers van vrouwen en
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feesten, zochten na een leven vol
avontuur rust voor de wereld in stilte en afzondering. Doch ook zeer
vele jonge mannen traden toe. De
bekendste dezer orden zijn die der
Karthuizers, die een streng kluizenaarsleven leidden, en die der Praemonstratensers, bekend om hun
vroomheid en zelfpijniging. De orde
der Cisterciensers, die onder invloed
van Bernard van Clairvaux een
grooten bloei beleefde in de
twaalfde eeuw, had tot moederklooster Citeaux van Champagne.
De wetenschappen hebben in de
middeleeuwen in het Christelijk Fig. 75. Lodewijk IX als jongeling.
Europa geen bijzonder hooge plaats Naar een schilderij in de Ste Chapelle te Parijs.
ingenomen; doch de invloed, die de
aanraking tusschen oost en west tijdens de kruistochten uitoefende, was van buitengewone beteekenis.
Vele belangrijke vakscholen zijn in lien tijd opgericht; de meest
bekende zijn wel de artsenschool te Salerno en de juridische school

Fig. 76. Lodewijk IX als
koning.

Fig. 77. Lodewijk IX in voile
wapenrusting. (Naar een glasschildering in de Kathedraal
te Chartres).
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te Bologna, waar de wetgeving van Justinianus een voorwerp van
diepgaande studie vormde.
Op het gebied der theologie ontstond een wijsgeerige richting, de
scholastiek genaamd. Deze had zich ten doel gesteld het bewijs
te leveren, dat de dogma's der kerk in overeenstemming waren
met het menschelijke verstand. De bekendste scholasticus uit lien
tijd is Anselmus, aartsbisschop van Canterbury (gest. 1109). Zijn
uitgangspunt was: "Ik geloof, om te kunnen begrijpen." Hij meende
dus, dat het geloof voor den mensch de onmisbare voorwaarde was
om iets van de vragen en den samenhang des levens te begrijpen.

Fig. 78. Het Louvre ten tijde van Philips II Augustus. (Reconstructie
van M. Hoffbauer).

Van een geheel andere opvatting was Abelard (gest. 1142), wiens
uitspraak luidde "begrijpen om te gelooven". Hij vergeleek verschillende uitspraken van de kerkvaders, die hij als tegenstrij dig
beschouwde en verklaarde vrijmoedig, dat niemand iets behoefde
te gelooven, wat hij niet begreep. De kerk verdoemde zijn leer,
hoofdzakelijk door toedoen van Bernhard van Clairvaux.
In de twaalfde eeuw stond het geloof dus in het brandpunt der
belangstelting; maar toch waren er velen, die den blik gericht
hielden op de wereld en haar vreugden. De bekendste zijn de
vaganten, zwervende studenten en komedianten, die in hun liederen den lof zongen van de natuur, den wijn en de lief de.
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GEESTELIJKE RIDDERORDEN, KETTERS EN
BEDELMONNIKEN.
Een groot deel van de ridders, die zich gedurende de kruistochten om verschillende redenen in dienst der kerk hadden gesteld,
sloten zich aaneen tot de zoogenaamde geestelijke ridderorden. De
belangrijkste daarvan hadden aanvankelijk hun woonplaats in
Palestina, doch kregen mettertijd meer en grootere belangen te
behartigen in Europa, waar zij zich dan ook na de kruistochten
handhaafden. Zij waren rijk aan goederen, giften van godsdienstigen uit lien tijd.
Reeds lang voor de komst der kruisvaarders in het Heilige Land
was daar de Johanniter-orde gesticht. Deze orde stelde zich ten
doel de verpleging van zieke peigrims.
Toen echter de ongeloovigen Jeruzalem
bedreigden, kreeg de Johanniter-orde een
militaire organisatie onder leiding van een
grootmeester. Naast het verdedigingswerk
bleef het ziekenverplegen toch de hoofdzaak der Johanniterridders, en in het
zegel van de orde vindt men dan ook een
zieken pelgrim. De ordedracht was zwart,
doch in den krijg droegen de ridders een
rood gewaad met een wit kruis.
De orde der Tempelheeren is gesticht in
1118. Negen Fransche kruisvaarders legden voor den patriarch in Jeruzalem niet
alleen de gewone monniksgeloften af,
Fig. 80. Cistercienser abt.
(Naar een oude houtsnede). doch verplichtten zich bovendien tot het
beschermen van pelgrims en het Heilige
Graf. De koning van Jeruzalem beseffend, van hoe groot belang
een dergelijke orde voor zijn rijk kon worden, ruimde een deel
van zijn paleis voor de ridders in. Dit paleis stond op de plaats,
waar eens de oude tempel had gestaan, en daaraan danken deze
ridders hun naam van Tempelheeren. De orde kreeg spoedig een
groot aantal leden; de dracht was een Witte pij met een rood kruis.
Later vergaarden de Tempelheeren groote rijkdommen, doch juist
hierin ligt de eerste kiem voor het verval. De rijkdom verlokte menigeen, tot de orde toe te treden. • In plaats van Christelijken deemoed kwam adellijke zwier, in plaats van het sobere monniksbestaan het genotzieke ridderleven, in plaats van bescherming der
geloovigen, verwoestingen en plunderingen. Toen de tijd der kruis-
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tochten voorbij was, bestond er eigenlijk geen taak meer voor hen.
In Frankrijk, waar de Tempelheeren onmetelijke rijkdommen
vergaard hadden, werd de orde onder Philips den Schoone opgeheven.
Aan het einde van de twaalfde eeuw werd de Duitsche orde opgericht. Deze orde bereikte een nog grooter ontwikkeling dan de
beide vorige. Toen het leger van Saladin
in 1187 de Christelijke bezittingen binnentrok, namen eenige Duitschers werkzaam aandeel bij het verzachten van den
algemeenen nood onder de pelgrims.
Eenige jaren later brak de pest uit en dezelf de Duitschers verrichtten opnieuw
verdienstelijk werk. Als een uiting van
de macht der Hohenstaufen in het oosten
stichtten deze Duitschers in 1191 een
bijzondere orde, die in 1198 door den
paus bevestigd werd. Deze Duitsche
orde, waarvan de inrichting geleek op
die der Tempelheeren, kreeg spoedig een
groot aantal leden. Om toe te treden, Fig. 81. Karthuizer monnik.
(Oude houtsnede).
moest men beloven zich te wij den aan
zieken en ellendigen en te strij den tegen
de ongeloovigen. In de landen ten zuiden
van de Oostzee speelde de Duitsche orde
na den tijd der kruistochten een belangrijke rol.
De bovengenoemde orden hebben tijdens de kruistochten in hooge mate bijgedragen tot de verheffing van de
macht van paus en kerk, doch in de
twaalfde eeuw ontstond een leekenbeweging, die in tegengestelde richting werkte. Deze beweging was allereerst gekeerd
tegen den steeds toenemenden wereldschen zin der kerk. Haar dienaren predikten
wereldverzaking en streefden zelf naar Fig. 82. Praemonstratenser
monnik.
wereldheerschappij, zij predikten armoede, doch leefden in weelde en praal; de kritiek lag voor het
grijpen en deed zich dan ook spoedig hooren.
Aan het einde van de twaalfde eeuw leefde in Lyon een rijk koopman, Valdes genaamd. Bij den plotselingen dood van een zijner
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vrienden werd hij door smart aangegrepen. Hij verdiepte zich in
den bijbel en werd vooral getroffen door Christus' woorden tot
den rijken jongeling: "Ga heen en verkoop wat gij bezit en geef het
den armen. Kom dan en volg mij". Valdes handelde aldus en
had weldra een schare aanhangers, die zijn voorbeeld volgden.
Zij kozen als naam "De armen van Lyon" en trokken als leekepredikers door het zuiden van Frankrijk. In hun verkondigingen
legden zij meer nadruk op de woorden van den bijbel dan op de
macht der kerk, en hun gemeente, de Waldenzen, die zich ondanks
alien tegenstand tot in onze dagen heeft staande gehouden, werd
later geheel onafhankelijk van de Roomsche Kerk.
Een meer uitgebreide beweging was die
der Albigenzen, aldus genoemd naar de
stad Albi. Innocentius III achtte hen zoo
gevaarlijk, dat hij een kruistocht tegen hen
liet prediken. Een Noord-Fransch ridderleger onder aanvoering van Simon de Montfort (vader van den tegenstander van den
Engelschen koning Hendrik III) drong in
1209 Zuid-Frankrijk binnen, waar de meeste
bewoners Albigenzen waren. Groote streken werden verwoest, steden en dorpen geplunderd en de bevolking uitgemoord. De
inquisitie droeg er veel toe bij, de ketterij
to verdelgen, doch het meeste deden de bedelmonniken.
Franciscus van Assisi was de zoon van
Fig. 83. Johannieterridder een rijk koopman. In zijn jeugd had hij
in het gewaad van de orde.
een lichtzinnig leven geleid, doch na een
zware ziekte kwam hij tot inkeer. Hij reisde en predikte onder de menschen; naastenliefde was het hoofdbeginsel van zijn leer. Hij kreeg aanhangers, die hij twee aan
twee in verschillende richtingen uitzond. Weldra waren de Franciscaner monniken over een groot deel van Europa verspreid. Een
leven in armoede was hun heilige plicht, en waar zij kwamen,
maakten zij diepen indruk. Paus Honorius III bevestigde de Franciscaner orde in 1223. Aan het hoofd werd een generaal gesteld,
die in Rome zetelde. De monniken waren verplicht tot gehoorzaamheid aan paus en kerk en werden haar beste strijders. Na
zijn flood, in 1226, werd Franciscus door den paus heilig verklaard.
Hij moet verschillende wonderen hebben verricht; tot het laatste

Franciscus van Assisi preekend voor Paus Honorius III.
Uit de 14e eeuw; bovenkerk van Assisi.
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toe leefde hij in armoede en ontbering; genadebrood smaakte hem
het best en de armoede noemde hij de bruid van Christus.
Ongeveer gelijktij dig met de Franciscaner-orde werd door den
Spanjaard Dominicus de Dominicaner-orde gesticht. De leden de-

. Fig. 84. In de kerk to Assisi heeft Giotto di Bondone (omstr.
1300) een reeks fresco's geschilderd, die het leven van St. Franciscus in beeld brengen. Hier ziet men, hoe hij zijn kleeren aan
zijn vader teruggeeft en naakt zijns weegs gaat, terwijl de bisschop hem volgt en zijn mantel om hem heen slaat.

zer orde dienden de Kerk als predikers. Zij leidden een streng
ascetisch leven en waren willige werktuigen voor den paus in diens
strijd tegen de ketterij. De inquisitie werd feitelijk overgelaten
aan de Dominicanen, op wier rekening wij ook de vervolgingen
van de volgende tij den mogen schrijven. Zij hadden grooten in13
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vloed op de lagere klassen en streefden er ijverig naar in dezen
voor de Kerk zoo moeilijken tijd de menschen voor het geloof
hunner vaderen te behouden. Zij stelden de studie op hoogen prijs,
en de scholastiek beleefde in de dertiende eeuw een sterken vooruitgang, dank
zij een man uit de gelederen der Dominicanen, nl. Thomas van Aquino. Zijn
beroemdste werk is "Summa theologiae",
samenvatting der theologie. De consequentie van zijn groot metaphysisch
systeem is een verdediging van alle dogma's der Kerk. Hij beschouwde het als
een recht van de Kerk over de leeken te
heerschen. De pans, als het hoofd Bier
kerk, moest in alles gehoorzaamd worden. Thomas stierf in 1274. Hij werd
door den paus gecanoniseerd en wordt
nog heden ten dage door de Katholieken
Fig. 85. Tempelheer.
geeerd als een der eersten op het gebied
der theologie.
DE UNIVERSITEITEN.
De oudste universiteiten in Europa vinden
in den tijd der kruistochten hun oorsprong.
De belangrijkste zijn te Parijs, Bologna en
Oxford, die allen afkomstig zijn uit de
twaalfde eeuw. Sommige universiteiten waren verbonden aan de scholen der kathedralen, zooals b. v. te Parijs. In andere gevallen
waren zij ontstaan door een uitbreiding van
een vakschool. Men moet zich niet voorstellen, dat aan de oudste universiteiten alle wetenschappen werden beoefend. Theologie
werd bijv. slechts aan de helft der universiteiten bestudeerd. Reeds vroeg werden bij de
universiteiten speciale woningen voor de
studenten en de professoren opgericht. De
Fig. 86. Tempelheer, gereed..aatsten waren verplicht in coelibaat te letot den strijd. (Naar y en. Het onderwijs was op geheel andere
Schwan).
wijze ingericht dan thans. De wetenscliappelijke leerstof was beperkt, het onderricht in hoofdzaak bestemd
om de leerlingen vaardigheid in de dialectiek bij te brengen.
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DE STANDEN.
Het laatste deel der Middeleeuwen kreeg een bijzonderen glans
en romantiek door het leven op de ridderburchten. Toen het
krijgswezen in de negende eeuw een dusdanige verandering on-.
derging, dat de kern van het leger uit ridders ging bestaan, waardoor de algemeene wapenplicht, eigen aan alle Germaansche volken, ophield, deden zich ook maatschappelijke veranderingen gelden. De ridders begonnen een hoogeren stand te vormen: trotsch
op hun wapens en hun fraaie schilden beschouwden zij den strijd
als hun eenige taak, hun eenig geluk, en met minachting keken
zij neer op de vlijtige vreedzame landbouwers, van wier arbeid
zij leefden. Deze ridderstand, de aristocratie van het Christelijk
Europa, werd bijeen gehouden door den strijd voor hun belangen
en de kamp tegen de ongeloovigen. Toen zij zich als een afzonderlijke klasse begonnen te voelen, ontstonden van lieverlede een
groot aantal ceremonien, waaraan men zich, om in den stand te
worden opgenomen, moest onderwerpen. Deze ceremonien hebben ongetwijfeld hun oorsprong in het door Tacitus meegedeelde
Germaansche gebruik, waarbij de jongeling rijp voor den wapenhandel werd verklaard door hem met het zwaard te omgorden.
Na de volksverhuizingen had deze gewoonte alleen stand gehouden bij de voorname geslachten en ging nu over op den ridderstand. Door den invloed van de geestelijke ridderorden kreeg het
ceremonieele een religieus tintje: het zwaard moest tevoren door
een priester gewij d worden. Hieruit ontwikkelden zich — allereerst in Frankrijk — alle ceremonien, die noodig werden om in
den ridderstand te worden opgenomen. De toekomstige ridder
moest eerst een bad nemen, symbolische handeling, die het verkrijgen van een moreele reinheid aanduidt. Daarop moest hij,
wakend en biddend, een nacht in een kerk doorbrengen, en ten
slotte werd hij gehuld in een rood gewaad, symbool van zijn bereidwilligheid om in den strijd tegen de ongeloovigen zijn bloed
te offeren. Aan de voeten kreeg hij zwarte schoenen, die hem
moesten herinneren aan zijn aardschen oorsprong. Terwijl een
priester den zegen over hem uitsprak, knielde hij neer voor zijn
leenheer, die hem met de vlakke hand op den nek tot ridder sloeg.
Eerst later ontstond het gebruik, dezen ridderslag toe te dienen
met den vlakken kant van het zwaard. Wanneer de ridderslag
werd gegeven op het strijdveld als belooning voor dappere laden,
vervielen de vorige ceremonien.
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Tot zijn zevende jaar groeide de zoon eens ridders op in de
vrouwenvertrekken van zijn vaders burcht, loch daarna begon
zijn onderricht in de mannelijke sporten: paardrij den, zwemmen
en schermen. Op zijn twaalfde jaar werd hij naar een vorstelijk
hof gezonden om als page den wapenhandel te leeren en zich
goede manieren en hoffelijkheid eigen te maken. Ondanks het
gebrek aan beschaving en de ruwheid, die het ridderleven vaak
eigen waren, lag er toch een glans van verfijning over, die zich
vooral uitte in een nobele houding tegenover de vrouw, de of god
der ridders. Begrippen als "hoffelijk" (van hof) en "chevaleresque" of ridderlijk zijn altijd met het ridderleven verbonden
geweest. Nadat de jeugdige edelman als page zijn opvoeding had
voltooid, werd hij dikwijls wapendrager bij zijn leenheer. Aan
diens zij de moest
militunimulimmunifinilinwillipitailluptintimrtmoimminmumminmwountiliviwunimmiummumpitnppuppopuin
hij nu deelnemen
in den krijg en
zorgdragen voor
paarden en wapenen. Hij kreeg nu
ook verlof tot het
dragen van zilveren sporen, die, na
den ridderslag,
door gouden werden vervangen.
Daar de opneming
in den ridderstand
Fig. 87. Ridderslag. (Miniatuur in een handschrift.
met groote kosten
Nationale Bibliotheek te Parijs) .
gepaard
ging
moesten
velen
zich vergenoegen met de functie van wapenknecht en hierdoor
ontstond de groote klasse van den lageren adel.
Wanneer de ridder niet ten strijde trok, leefde hij op zijn
burcht, waar hij afleiding zocht door het geven van jachtpartijen
en schitterende feesten, die door dans, spel en tournooien de verveling en de sombere eenzaamheid moesten verdrijven. Het
tournooi was een steekspel, met scherpe wapenen, waarbij het
publiek gevormd werd door de dames. Zwervende speelmannen
en zangers verhoogden de feeststemming. Sommige ridders trokken in vredestijd uit om reizende kooplieden te berooven. De
ridderburcht lag vaak op een rots, omringd door water en heschermd door torens en tine en. Men bereikte den burcht langs een
ntl
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smallen weg, waar slechts twee ridders tegelijk naast elkaar konden . rij den en waar de toegang dikwijls door strikvallen voor onwelkome gasten werd versperd. Over een ophaalbrug kon men den
burcht binnengaan; doch was de bezoeker een vijand, dan zakte
nog in de poort een ijzeren traliescherm voor zijn neus neer, zoodat hij niet kon binnentreden. Binnen de muren verhief zich de
toren boven de andere gebouwen. Van de tinnen van dezen toren
spiedden de wachters de omgeving en hier klonken des morgens
de frissche hoornsignalen. In de kelders smachtte menige gevangene in sombere kerkers. Oorspronkelijk was de uitkijktoren
de toevlucht van den slotheer bij beleg, doch later verrezen daarnaast geriefelijker gebouwen. Langs de muren van het slot liepen
schietgangen. Het begrip hygiene was destijds vrijwel onbekend en
niemand vond er aanstoot in, dat de keuken en de afvalplaats
naast elkaar lagen. Uit de putten steep een verpestende stank
op tot in de ridderzaal.
Toen keizer Frederik
Barbarossa in 1183 Rijksdag hield in het slot to
Erfurt, gebeurde het, dat
de vloer van de ridderzaal - scheurde, waardoor
honderden ridders in de
beerputten en riolen verdronken.
Op de tweede verdieping lagen de feestzaal, Fig. 88. De nieuwe ridder krijgt het zwaard
en de sporen aangegespt. (Handde ridderzaal en het omgegord
schrift in het Britsch Museum, London).
slaapvertrek "kemenade"
genaamd, omdat het verwarmd werd door een vuurplaats ("kamin"). De wanden prijkten met schilderijen en kunstig geborduurde tapijten. Het meubilair was beperkt; de meubelen stonden ten deele vast en de vloer
was vaak bedekt met biezen matten.
De wapenen bestonden in de eerste plaats uit zwaard en lans;
in den strijd beschermde de ridder zich door middel van ringpantser, helm en schild, dat zijn wapen droeg.
Het was de vrouw, die in de lyriek van dezen tijd het meest en
het liefst bezongen wordt. Niet de liefde in het huwelijk vormde
het thema, doch de vrije omgang tusschen man en vrouw. Vooral
de Zuid-Fransche troubadours zongen den lof der liefde, terwij1
daarentegen de Noord-Fransche trouvê,res heldenliederen dichtten
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in statige tien- of twaalfvoetige verzen, waarin de trouw eens krijgers aan zijn heer en de strijd tegen de ongeloovigen bezongen werden en waarvan vele betrekking hebben op de avonturen van
Karel den Groote, zooals b. v. het schoone Rolandslied, waarin
voorvallen uit Karel's tocht over de Pyreneeen verwerkt zijn.
Wanneer deze zangers geen Germaansche helden bezongen, zochten zij hun stof in de sagen der Oudheid en der Kelten, of vormden die uit Christelijke legenden.

Fig. 89.

Oud slot in de nabijheid van den Rijn.

In de van mystiek overvloeiende Graalromans laten zij den
ridder de wereld intrekken om den heiligen Graal to zoeken, den
kelk, dien Jezus gebruikte bij het laatste Avondmaal.
In Duitschland vond de Zuid-Fransche liefdespoezie haar tegenhangster bij de minnezangers, waarvan Wolfram von Eschenbach en Walther von der Vogelweide de bekendsten zijn. Heldendichten met motieven uit de geschiedenis en de mythologie der
Germanen bereikten eveneens hun voltooiing in dezen tijd (het
Nibelungenlied en het Goedroenlied).
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In de Middeleeuwen kregen eindelijk ook de burgers een plaats
in de maatschappij. Met de Germaansche volksverhuizing ging de
stedenbeschaving der Oudheid verloren, daar de Germanen het
leven binnen de stadsmuren haatten. Eerst toen in de negende
eeuw de handelsverbinding tusschen de Italiaansche steden en de
Grieken en Arabieren hersteld werd, kwamen de steden opnieuw
tot bloei, en er ontstond een vermogende burgerstand met eenige
ontwikkeling en kunstzin. De prachtige kerken en bouwwerken van
Venetie, Genua, Florence en Pisa leggen daarvan nog steeds
getuigenis af. Met de kruistochten nam de invloed der steden toe.
Het handelsverkeer vond andere wegen, en zoo ontstonden in
Duitschland nieuwe handelssteden langs den Rijn en den Donau,
als Augsburg, Ulm, Bazel en Straatsburg, terwiji de oudere steden
Keulen, Maagdenburg en Regensburg zich daarnaast handhaafden. Terwille van de tollen bevorderden de landsheeren den opbloei der steden. Zoo deed Hendrik de Leeuw Munchen ontstaan
en het Huis Zdhringen Bern. Over
den Brennerpas en den St. Got' hard, den kortsten weg over de
Alpen, dreven de Italiaansche steden handel met de Duitsche; die
aan Rijn en Donau stonden in
voortdurende verbinding met elkaar. Toen er een nieuwe handelsweg was geopend langs Spanje en de Oostzeekusten, werden
Antwerpen en Brugge handelsTournooi en prijsuitdeeFig. 91.
centra. Tegelijk met den handel
ling. (Ivoorsnijwerk, 13e eeuw).
ontwikkelde zich de industrie. In
de Lombardische steden werd
zij de geweven, sinds, onder keizer Justinianus, de zijderups uit
China was ingevoerd in Europa. In Venetie was glas- en wapenindustrie en in Florence werd prachtige wol geweven. Ongeveer
in het midden van de dertiende eeuw begon men weer gouden
munten te slaan, hetgeen sinds de Karolingen niet gebeurd was.
Deze ontwikkelde en zelfbewuste burgerklasse wilde zich natuurlijk niet langer buigen voor een leenheer. In den feodalen
tijd waren nl. ook de steden onder een geestelijk of wereldlijk
heer gekomen. Omstreeks 1100 gelukte het velen Italiaanschen en
Franschen steden zich onafhankelijk te maken. Iedere burger-
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klasse koos zijn leider, consul, met een volksvergadering, het
Parlement, aan zijn zijde. Deze burgerrepubliek kreeg inmiddels
een sterk aristocratisch karakter, doordat de edellieden in den
stijd tegen den leenheer de zij de der burgers kozen en met dezen
versmolten. Nauwelijks echter waren de burgers vrij geworden,
of ook de handwerkers, die vroeger onvrijen waren geweest, verlangden aandeel in het bestuur en zoo ontstond dezelfde strijd als
in het oude Rome : die
tusschen Patriciers en.
Plebejers. Om aan dezen strijd een einde te
maken plaatsten vele
steden zich opnieuw onder een vreemden heer,
de podesta, die weldra
alleenheerscher werd.
Het yolk poogde zich
Fig. 92. Ridderkamp. (Uit een handschrift,
daartegen
g en te verzetten ,
13e eeuw).
en sloot zich aaneen,
waardoor het eigenlijk
een staat in den staat vormde.
Door zich bij het yolk aan te
sluiten trachtten enkele adellijke geslachten zich tot heerschers over de steden op te
werpen. Zoo, in groote trekken, was de ontwikkeling in
Italie en Zuid-Frankrijk.
In het noorden van Frankrijk gelukte het den burgers,
die georganiseerd waren in
93. Jonge ridders op de valkenjacht.
communes, na langdurigen Fig.
(Naar het Heidelbergsche Minnezangersstrijd van den leenheer een
Handschrift).
vrijheidsbrief te verkrijgen,
waarin hun, tegen betaling van belasting, het zelfbestuur werd
toegestaan. Hiernaar wer pen zij bestuurd door een raad onder
leiding van een maire. Dergelijke vrijheidsbrieven schonk de koning aan de burgers in het midden van Frankrijk, de streek, die
onmiddellijk onder de Kroon ressorteerde.
In dezelfde richting schreed de ontwikkeling in Engeland. De
politiek der steden concentreerde zich om de koopmans- en handwerkersgilden. De belangrijkste handelsstad was Londen.
_
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In Duitschland waren behalve de oude steden uit den Romeinschen tijd, die van militaire beteekenis waren, een aantal
nieuwe steden ontstaan, vooral op de
voorname marktplaatsen. Oorspronkelijk afhankelijk
van een leenheer,
verwierven de steden later politiek
zelfbestuur, uitgeoefend door een raad,
die aanvankelijk
voor een jaar geFig. 94. Tournooi ten tijde van keizer Frederik I. kozen werd, doch
die zichzelf later
voortdurend suppleerde, zoodat een burgerlijke overheid met een
zeer aristocratisch karakter ontstond. De handwerkers, die georganiseerd waren in gilden met religieuzen stempel, waar hun
vakaangelegenheden geregeld werden, wisten later ook een plaats in
dien raad te verwerven. De rijkssteden, die aanvankelijk onmiddellijk
onder den koning hadden gestaan,
kregen de grootste politieke rechten.
De gildedwang beheerschte Let maatschappelijk leven der mid deleeuwsche steden, alleen zij die tot een
gilde behoorden, mochten een handwerk uitoefenen. Door aaneensluiting trachtten sommige steden hun
gezamenlijke belangen te behartigen.
Zoo kwam in het midden van de dertiende eeuw het groote Hanzeverbond tusschen de Duitsche handelssteden tot stand, als weermacht teFig. 95. Ridderschild van
gen den buitenlandschen handel. De
Seedorf.
Oostzeesteden richtten zich daarbij
vooral tegen het noorden, waar de steden zich eerst laat en zeer
langzaam ontwikkelden. In de oudste middeleeuwen was Sleeswijk van groote beteekenis voor den handel tusschen de Oostzee-
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landen en WestEuropa. Jets later
ontwikkelde zich
Wisby op Gotland,
daarna Bergen.
Ook in het noorden
verbonden de handeldrij venden zich
en het gildewezen
kreeg hier een bijzond ere ontwikkeling. Later deed
zich een sterke
Duitsche invloed
Belden; in Zweden
Fig. 96. Strijclende ridders. Wapenrusting en wapegold zelfs de regel,
nen tegen het eind van de 12e eeuw.
(Schilderij van 1 100).
dat de gemeenteraad voor de helft
uit Duitschers moest bestaan. Reeds vroeger
hebben wij gezien, dat Lubeck in de 14de eeuw
Wisby's rol als leidende handelsstad overnam;
Bergen werd beheerscht door de vertegenwoordigers der Hanzasteden en de groote haringvisscherij van Oresund trok zich samen tot de
Duitsche nederzettingen in SkanOr, Falsterbo
en Dragor.
Omstreeks 1000 was de klasse der grondbezitters de eenige, die de wapens kon voeren,
zooals de ontwikkeling van het krijgswezen
eischte; de kleine landman werd hun pachter.
Zij waren verbonden aan den grond en werden in sommige landen bijna als slaven beschouwd. In Frankrijk werden zij "vilains" genoemd. Hier treedt de verhouding het scherpst
op den voorgrond, want "tusschen den vilain
en zijn heer staat geen andere rechter dan
God". In Duitschland en Engeland is de afFig. 9 7. Fransch
hankelijkheid minder, doch slechts in enkele
edelman uit de 12e
streken, als Zwitserland, Tyrol, en Ditheeuw. (Miniatuur
marschen kon een werkelijk zelfbezittende
uit een handschrift
in de Nationale Biboerenstand zich handhaven. De toestand der
bliotheek to
boeren was echter tijdens het leenstelsel niet
Parijs) .
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slecht. Zij waren vrij van krijgsdienst en de pacht, die zij den
grondeigenaar moesten afdragen, was vastgelegd in het gewoonterecht (vandaar de Fransche term "coutumiers"; coutume = gewoonte). In Engeland kreeg de pachter een afschrift van hetgeen
betreffende zijn pacht in het journaal van het grondgebied beschreven stond; zulk een hoer werd daarom "copyholder" genoemd. Zoolang hij de pacht betaalde en aan zijn verdere verplichtingen voldeed, bleef de boer rustig in het bezit van zijn
grond, en kon hij er op rekenen, dat zijn nakomelingen dien zou-
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Fig. 99. Ridders tegen het eind van de 13e
Fig. 98. Typische
eeuw. (De linksche figuur komt voor op een
kleederdracht van
grafsteen, de rechtsche in een handschrift).
een jonge edelvrouwe, uit het midden der 13e eeuw. den erven. De grondeigenaar bracht zijn verhou(Glasschildering in
den Dom to Frei- ding tot de boeren steeds meer in overeenstemburg. Het rad en ming met de verhouding van den leenheer tot
he zwaard zijn de hem. Hij beschouwde zich als voogd over de onattributen der Heilige Catharina van mondigen, waardoor zijn positie iets vaderlijks
Alexandria, die de kreeg. Van economische uitzuigerij der boeren
afbeelding voorwas geen sprake; hun heer kon niet meer vergen
stelt.

dan hij voor zijn huishouding behoefde; baar
geld speelde trouwens in dien tijd geen rol. Zelfs de arbeidsprestaties moesten hun natuurlijke grenzen hebben, al konden de
grillen van den meester soms de wonderlijkste eischen stellen,
b. v. dat de boer voor hem zou Jansen of hem op andere merkwaardige wijzen den tijd zou korten.
Met den algemeenen economischen vooruitgang, dien de kruis-
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tochten teweeg brachten, verbeterde ook de positie der boeren.
Zij kregen hun waren beter betaald, en daar velen van hen naar
de opkomende steden verhuisden en daar burgers werden, werden voor de achterblijvenden de voorwaarden en omstandigheden
beter. Zij kochten zich vrij van hun heerendienst, waardoor de
verhouding tot den landsheer meer het karakter van een vrij contract kreeg. De boeren in Frankrijk stichtten zelfbesturende gemeenten, en in Duitschland ontwikkelde zich het zelfbestuur, dat

Fig. 100. Dom to Pisa met den scheeven toren, die oorspronkelijk bestemd was
tot Campanile (Klokkentoren), geheel opgetrokken van wit Carrara-marmer.
De toren is 60 M. hoog, gebouwd van 1177-1350.

reeds van ouds bestond. Boven de landeigenaren stonden thans
krachtige koningen, die toezagen, dat er geen ontoelaatbare willekeur kon worden gepleegd. Tegelijk met de opkomst van den
boerenstand ontstond een soortgelijke beweging onder de hoorigen. Door de vrijlating, die de koningen bevorderden, gingen zij
steeds over tot de rijen der vrije boeren. Doch aan het einde
der middeleeuwen neemt de ontwikkeling van het grootgrondbezit opnieuw een hooge vlucht; de boeren worden gedrukt door
belastingen aan den staat en het gevolg was een algemeene achteruitgang van de positie der boeren.
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Fig. 101. Burgers uit de 13e
eeuw. (Miniatuur in een Evangelieboek uit Bien tijd) .
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Fig. 102. Koopman uit de 12e
eeuw.

(0.2Tellenv,

Kooplieden. 14e eeuw.
Fig. 103. Laken- en Wolhandelaren.
14e eeuw.
Naar miniaturen uit een oud fransch schriftstuk.
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Gelijk men zich gewoonlijk een verkeerde voorstelling vormt
van de oorzaken van den ondergang der oude beschaving, zoo
vergist men zich ook in den regel in zijn verloop. Het Italie, dat
door de Germanen bemachtigd werd, was Been cultuurland meer.
Hoe weinig de bewoners van het westelijk rijk nog in staat waren
de cultuur hunner vaderen te beleven, blijkt duidelijk, wanneer
men de pogingen gadeslaat, die een man als Cassiodorus deed,
om haar te conserveeren. In zijn expres daarvoor gesticht klooster
in het uiterste zuiden van Italie
verzamelde hij boeken en
menschen, en schreef zelf
I
1
handleidingen voor de studie.
Uit die handleidingen blijkt nu,
dat Cassiodorus zich de geheele
wetenschap en de geheele kunst
voorstelt als een hulpmiddel
tot het verstaan der Heilige
Schrift. Al wat daartoe niet
dienstig is, acht hij nutteloos,
j a, schadelijk. Het is dan ook
j
een armzalige bloemlezing, die
hij ons voorlegt, en de vorm 01
'l $
1
is in zijn smakeloosheid
en ge- i
!
mis aan still kinderlijker dan
IP
, 41'
eenig werk der middeleeuwen
te zien geeft.O., 114
0!': 01111
Wel stond daarnaast een nieuli
we cultuurvorm : de Christe...,-..
lijke. Doch zij bloeide haast
alleen op dat gebied, dat door Fig. 104. Langobardische vorstinnen in
kleederdracht uit de 8ste
de Oudheid verwaarloosd was: Byzantijnsche
eeuw. Beelden van de kloosterkapel in
dat der ziel. Het is de tijd der
Cividale del Friuli.
groote kerkvaders, van de
grondvesting der Christelijke theologie. Zij absorbeerde de geheele
belangstelling en zette gansch het beschikbaar apparaat der fijnere
onderscheiding aan het werk.
De uitwendige wereld, waarin men leefde, had dat gecompliceerde verloren, dat noodig is om een kunst en een wetenschap
voort te brengen, te onderhouden. Het leven was al te duidelijk
geworden. Men behoefde niet te zoeken naar verborgen oorzaken,
,1
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en kende ook geen complicaties der ziel. Het eenige was het geweld
en de macht der omstandigheden, waarachter het vrome gemoed
de Almacht zocht, die ze beheerscht.
Van alle kunsten was er geen, waarvan zooveel bewaard bleef
als van de bouwkunst. Het was natuurlijk de practijk, die dat veroorzaakte. Italiaansche bouwmeesters, de "Comacini", waren het,
die nog eeuwen lang in het noorden de grootere bouwwerken uitvoerden. Veel van de antieke traditie bleef daardoor bewaard.
In de laatste periode der
----___,
___ : •=7-=
Romeinsche architectuur
was het streven gericht geweest op het groote koepelgewelf, het centraal-georienteerde grondplan. Dat
behoorde bij het openbare
maatschappelijke leven
dier tij den. Overal was
wel een groote hal noodig,
waar ten slotte alien zich
vereenigden. Bijvoorbeeld
bij de thermen, de groote
luxe-badhuizen, wier bassins en conversatiezalen
door een groot aantal
kleed-, kap- en andere kamers omgeven waren. Het
schijnt ook, dat deze structuur het meest in den geest
valt dier volken, die later
Romanen genoemd worFig. 105. Slottoren uit het midden van
den, echter met lien verde 12e eeuw.
stande, dat men Frankrijk ten noorden der Loire daartoe dan niet rekent. Wij kunnen
de koepelconstructie telkens ten zuiden daarvan terugvinden. Maar
voorloopig, d. w. z. in de vroege middeleeuwen, bestond er weinig
behoefte aan groote bouwwerken buiten de kerken. Voor de kerk
nu was het centrale grondplan niet practisch. Men had een ruimte
noodig, waar de catechumenen zich vereenigden en ten slotte gedoopt werden; afgescheiden daarvan was het eigenlijk kerkgebouw, dat zich richtte naar het altaar. Het behoort tot de eigenaardigheden van den Roomschen eeredienst, dat het ritueel iets
heeft van een vertooning, die voor de geloovigen wordt opgevoerd,

DE BASILIEK

209

in dier voege, dat de priester tusschen hen en het altaar staat.
Dientengevolge was een opstelling daarvan in het midden der kerk
niet mogelijk. Men kreeg dus een langgerekt gebouw met twee
onderscheiden ruimten, waartusschen lets als een voorhal, of
althans portaal zich beyond. Het schip der kerk echter, enkel of
meervoudig, was een architectonische . vorm, waarbij het begrip
"richting" het overwicht had boven het begrip "omvatting der

Fig. 106. Duitsche ridderburcht uit de 12e eeuw. De hoofdtoren staat niet, zooals
oorspronkelijk het geval was, midden op de binnenplaats, doch is ingebouwd in een
der muren. (Afb. van den burcht Landbeck zooals deze er eertijds heeft uitgezien).

ruimte". Het is nog niet volkomen zeker, waaraan dit bouwtype
ontleend is. Het schijnt voorbeelden to hebben in Klein-Azie,
doch moet door Rome met zijn talrijke fora (zuilengalerijen) gemakkelijk begrepen zijn.
Toen het Christendom volkomen had gezegevierd, slonk het aantal doopelingen zoozeer, dat een afzonderlijke ruimte daarvoor onnoodig was. De voorhal met het doopbekken verdwijnt en de doopvont wordt in een van de westelijke hoeken der kerk geplaatst.
Aan de oostzij de placht een half-cirkelvormige uitbouw de plaats
14
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voor het altaar te markeeren, terwijl een dwarsschip, in het midden waarvan het altaar oorspronkelijk stond, in den vorm van een
begrijpelijke symbool de centrale beteekenis van het Hoogheilige,
onder bewaring der richtingsgedachte, accentueert. De behoefte
aan plaats voor de koorheeren, geestelijken, die afgescheiden van
het publiek den dienst bijwoonden, voerde tot ver,
grooting van de altaar,ruimte, en daarmede tot
het achteruitschuiven van
het altaar in de richting
van de absis (cirkelvormigen uitbouw). Met het wegvallen van de koepelconstructie verloor men echter tegelijk de ervaring in
het bouwen daarvan. Trouwens, op . de meeste plaatFig. 10 7. Toren van het slot te Windsor
sen beschikte men niet
gebouwd door Hendrik III.
over krachten, die iets anders wisten uit te voeren
dan een platte zoldering.
Het tongewelf, dat vanzelf
leidt tot den rondboog, is
de constructie, typisch voor
de z. g. Romaansche periode, waarvan de naam
zeer oneigenlijk is. Lang
heeft het niet geduurd, eer
het gelukte door het toepassen van den spitsboog
grootere overwelvingen te
Fig. 108. Markt te Hildesheim, met het voor
construeeren. Op grond
oude Duitsche steden kenmerkende Rolandsvan dit feit heeft men het
monument, symbool van het Duitsche natio naalbesef.
we! voorgesteld, alsof het
ontstaan
der
Gothiek
slechts een kwestie van techniek geweest was, en al het omhoogstrevende, ideeele, slechts een toevallige bijzaak. Dit is onjuist. Aan
alle levensverschijnselen, de maatschappelijke niet uitgezonderd,
vinden wij dezelfde onscheidbare dupliciteit terug : de materieele
en de geestelijke factoren zijn onverbreekbaar verbonden, doch
zoo, dat Been van beide tegenover den ander als primair kan geltik
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den. De geest, die de Gothiek bezielt, is wezenlijk religieus; hij
maakt gebruik van de vordering der techniek om zich helder uit te
spreken. Het verstandelijke trouwens, dat men in de Gothiek altijd
heeft opgemerkt en gelaakt, is het equivalent harer vergeestelijking: de redelijke verstandelijkheid is als het ware het stoffelijke
in de wereld van den geest. Ongetwijfeld past zich het stelsel van
lijnen en nerven prachtig aan bij de stellage-achtige constructies,
die den spitsboog heeft mogelijk gemaakt. Het was echter volstrekt niet noodzakelijk
daarvan gebruik te maken. Dat men het wel
deed, kwam dus niet
voort uit technische
noodzaak, doch uit geesteli jke behoefte. De
Gothiek is bovendien
zecr duidelijk een schepping van den NoordEuropeeschen yolksaard. Ten zuiden van
de Loire vermindert
haar invloed zeer snel,
en in Italie heeft zij
nooit vasten voet kunnen krijgen.
Ondanks haar nauwe
aansluiting aan de architect uur ontwikkelt de
middeleeuwsche plastiek
zich met veel groo- Fig. 109. De Dom te Keulen, een der machtigste bouwwerken der Gothiek.
ter vrijheid, doch zij is
veel moeilijker te verstaan. De middeleeuwsche kunstenaars hadden geen andere voorbeelden dan het weinige, dat van de oudheid was overgebleven.
Gewoonlijk stelt men zich voor, dat zij de technische vaardigheid
misten, die overblijfselen na te volgen. Tot op zekere hoogte is dat
ook waar. Er is een vrij lang voortgezette traditie toe noodig, eer
men een technische vaardigheid verwerft, die den eersten den
besten jongen kunstenaar in staat stelt de natuur redelijk
wel na te bootsen. De middeleeuwers bezaten die niet: doch
dat gemis was geenszins het gevolg van onvermogen. Zij
bezaten geen ervaring, omdat zij geen poging deden haar
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te verwerven. Zij gingen hun eigen weg en bevonden zich daar
wel bij. Van de antieke kunst begrepen zij niets. Dat is niet
vreemd; er zijn ook thans niet veel menschen, die er eenig begrip
van hebben. Alleen zijn onze aan het naturalisme gewende oogen
gewoon alles, wat er natuurlijk uitziet, als natuurnavolging op te
vatten. De Grieksche plastiek was dat zeer zeker niet. In den

Fig, 110. De kerk S. Marco te Venetie, begonnen in 830, daarna verwoest, dock
herbouwd in Byzantijnschen stijl 976-1071.

bloeitijd der Grieksche kunst streefde men naar de uitdrukking
eener geidealiseerde menschelijkheid van bovenmenschelijke afmetingen. Een "Apollo", zooals wij zulk een beeld gewoonlijk
noemen, lijkt oppervlakkig op een natuurlijk mensch, omdat zijn
neus precies boven zijn mond en tusschen zijn ooren staat. In
werkelijkheid is hij even weinig natuurlijk als een dier dochters
bij Dickens, die onmiddellijk bereid zijn, neen er op staan, te
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trouwen met den ouden schurk, ten einde haar egoistischen varier
een paar genoeglijke clubjaren te verschaffen. Wij lachen daar
thans om, maar eigenlijk zou men met evenveel recht om een antiek
beeld kunnen lachen, wanneer men dat althans opvat, zooals men
het toch doet: als een weergave der werkelijkheid. De middeleeuwsche kunstenaars hadden nooit gedroomd van realisme; niets
schijnt voor eenvoudige menschen zoo veraf te liggen; en wat de
antieken bedoeld hadden, begrepen zij nog minder. Daarentegen
was er iets in de
latere ontwikkeling der kunst, nl.
in de Byzantijnsche, dat hen geweldig imponeerde. In Byzantium
vereenigde zich de
gedachte aan heiligheid en goddelijke maj esteit
met de plechtigheid van het hofceremoni eel. Dit
was nu juist iets
voor de Germanen. Hun eigen
kunst, die het nog
niet verder dan
sierkunst gebracht
had, dekte weinig
den nieuwen inFig. 111. Noorsch burgerhuis uit de Middeleeuwen.
houd, dien het geloof hun gaf. Hun
primitieve gemoederen zochten in de vreemde voorbeelden bevrediging van hun behoefte aan imponeerende statigheid en majesteit. Wat zij echter in Byzantium niet vonden, dat was de kracht.
Het waren geweldige menschen, de lieden der tiende, elf de en
twaalide eeuw. Hun hartstochten waren hevig en hun daden heftig
en forsch. Wanneer zij den beitel hanteerden, brachten zij die gevoelens over op de heilige handelingen, die zij voorstelden. Het
kwam , er hun volstrekt niet op aan, of de personen juist geproportioneerd waren. Maar wat hun terdege schelen kon, dat was
de uitdrukking der gemoedsbeweging. Zij waren daarom expres-
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sionisten; zij gaven niet de waargenomen werkelijkheid weer, doch
de innerlijke bedoeling, en deden dat symbolisch door de overdrijving van vorm en gebaar. In onzen tegenwoordigen tijd gaat men
weer dien kant uit en is dan ook het begrip voor de Romaansche
plastiek ontwaakt, die een vroegere generatie nog als een zwakke
poging had beschouwd om tot het natuurlijke te geraken.
Gelijktijdig met de Gothiek ontwikkelde zich een nieuwe sculpturale stijl: het expressionisme
neemt een andere gedaante
aan. Het principe wordt niet
verlaten, maar de toepassing is
een andere. De cultuur is
hoofsch. Haar ideaal is de vorstelijke statigheid. De ridder is
tot op zekere hoogte individualist. Hij brengt zijn persoon
onder zijn soortgenooten en
poogt daarmee den gewenschten indruk te maken. De persoonlijkheid comme it faut is
het sociale ideaal. Natuurlijk
wordt daarbij ook gelet op de
gewaarwordingen en stemmingen, zooals ze in een
hoofsch milieu passen. Naast
den waardigen ernst der heiligen wordt nu de schoone majesteit van vorsten en edelvrouwen uitgebeeld. Naturalistisch is dat zoo weinig bedoeld, dat deze figuren de
Fig. 12.
i Typisch middeleeuwsch hoek- rekking verdragen, die hun
je (Ystad). Smalle hoekige straatjes
gebruik als steunzuilen noodig
zonder trottoir geven het Middeleeuwsche cachet.
maakt.
Niettemin naderde men hierbij het naturalisme toch wel
degelijk. Wij zien dan ook aan de Fransche kathedralen der
dertiende eeuw naast de ideale figuren der portalen, de typeerende
grimassen der dakruiters. Het is naturalisme, in zooverre als de
natuur wordt waargenomen, doch het is Been realisme, daar men
aan haar slechts ontleent, wat men wil. De beeldhouwkunst der
Gothiek is de tegenhangster van die van het oude Hellas, slechts
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met een ander ideaal. De Griek gaf de ideale menschelijkheid,
de middeleeuwer het ideale sociale type.
De schilderkunst had een veel kleiner arbeidsveld. Haast alleen
muurschildering zijnde, had zij een groote concurrent aan de ornamentiek. De richtingen, waarvan wij boven spraken, worden in
haar niet met zooveel succes gevolgd als in de plastiek. De schildering behoeft een zekere volledigheid, die voor alle niet realistische
richtingen bedenkelijk wordt. Men ziet dat duidelijk aan de ontwikkeling van het Mariabeeld. Wanneer de hemelkoningin tegen
een gouden achtergrond op haar troon zit, omzweefd door engelen,
dan behoeft er niets storends te zijn. Zoodra men haar echter op
lets minder dan een abstracten hemeltroon neerzet, komen er moeilijkheden, die de techniek nog niet weet
te overwinnen en die de kunstenaar
evenmin als middel tot expressie weet
aan te wenden. Het is vooral het tooneel
der Annunciatie, de boodschap, die de
engel aan Maria brengt, dat in de geschiedenis der laat-middeleeuwsche schilderkunst een groote rol heeft gespeeld.
De sterk idealistische overtuiging van
den riddertijd moest spoedig verzwakken. De latere eeuwen durven het tooneel niet meer op die onwaarschijnlijke
wijze weergeven, waarbij het idealisme Fig. 113. Destijds hief elke
tot zijn recht komt. Het wordt nu een stad tol op de waren, die op
binnenkamersch tafereel, eigenlijk reeds zijn markt verhandeld moesten
Op de afbeelding
het begin van het genre. Vooral in de worden.
moeten de reizende kooplieden
Nederlanden wierp zich het volksgenie
bruggetol betalen, voordat
zij de stad mogen
op dit gegeven. Wij zien niet slechts het
binnentrekken.
boek, waarin de Heilige Maagd leest,
maar ook haar bed en ook een stoel en de onmisbare kameringredienten. Daarin past de majesteit der vroegere voorstellingen
niet meer. Een tijdlang zijn de kunstenaars in de war; zij verstaan
het nieuwe niet en weten het oude niet vol te houden; maar in
den loop der vijftiende eeuw ontstaat ten slotte de innig-verdiepte
figuur van het onschuldige burgermeisje, dat door de reinheid
van haar wezen is uitverkoren: het idealisme der realiteit.
Wij noemen ten slotte nog de miniatuur. Het kleine formaat
harer scheppingen en de scherpe begrenzing harer kleuren dreven
haar al spoedig in de richting der werkelijkheid. Kleine gelsoleerde
voorwerpen kan men moeilijk expressionistisch weergeven. Niets
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doet ons dan ook het leven der latere middeleeuwen zoo kennen
als de miniatuur. Zij vertoont ons reeds de werkzaamheden van
het dagelijksch leven, wanneer de schilderkunst daaraan nog niet
denkt. Maar de mogelijkheden der miniatuur zijn beperkt. Uitnemend geschikt tot verhalen, leent zij zich weinig tot een picturale
uitbeelding, en heeft daarom op de ontwikkeling der schilderkunst
betrekkelijk weinig invloed uitgeoefend.

DE WERELD VAN HET OOSTEN

Fig. I. Thans gerestaureerde Indische tempel, gebouwd in den tijd van koning
A t oka, toen het Boeddhisme vasten voet kreeg in Indie.

DE WERELD VAN HET OOSTEN.
IND1E.
HET LAND EN ZIJN OORSPRONKELIJKE BEWONERS.
Voor-Indie is het middelste van de drie Zuidaziatische schiereilanden. De beide andere zijn Arabie in het westen en Achter-Indie
in het oosten. Al komen deze drie schiereilanden, wat hun vorm
betreft, niet precies overeen met de drie Zuideuropeesche, er zijn
toch vele punten van overeenkomst aan to wijzen. Het Arabisch
schiereiland is een vierkant berg- en woestijnland; het Spaansche
is bijna vierkant en ook voor een groot deel bedekt met bergen
en kale hoogvlakten. Het oostelijkste schiereiland in Azie komt
overeen met het oostelijkste in Europa, beide zijn bergrijk, met
diep insnijdende kusten. Voor-Indie ten slotte heeft veel gemeen
met het Italiaansche schiereiland. In het noorden van Italie liggen
de Alpen met de hoogste bergtoppen van Europa als een beschermende wering. De noordgrens van Voor-Indie wordt gevormd door
het hoogste bergland van Azie niet alleen, doch tevens van de heele
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wereld: de Himalaya. Ten zuiden van de Alpen ligt de Povlakte,
waar de Po zich slingert door de vruchtbaarste streken; ten zuiden
van de Himalaya ligt een der uitgestrektste laaglanden der wereld.
besproeid door twee reusachtige rivieren: de Indus in het westen,
de Ganges in het oosten. Het gebied ten zuiden van de vlakten
wordt zoowel in Italie als in Voor-Indie ingenomen door lager
bergland. De drie Zuidaziatische schiereilanden vormen evenwel
een onmetelijke uitgestrektheid, vergeleken bij de Zuideuropeesche; Voor-Indie met zijn
vijf millioen vierk. K. M.
is bijna 25 maal zoo groot
als Italie.
Indies uitgestrektheid
en ongelijkheid in hoogte
brengt groote verschillen
in klimaat met zich mee.
De laaglanden hebben een
typisch tropisch klimaat,
waar brandende hitte
heerscht, slechts afgewisseld door wolkbreukachtige regenbuien. In het bergland is het klimaat koeler
dan in de lagere streken,
doch daar de meeste bewoners altijd hun woonplaats in de vlakte hebben
gezocht, , spreekt het., van
zelf, dat zij, tot welk ras
zij ook behoorden, steeds
aan den sloopenden inFig. 2. Palmenwoud in Voor-Indie.
vloed van het klimaat hebben blootgestaan. Desalniettemin heeft Indie een hooge beschaving voortgebracht. Het Indische laaglandklimaat is in tegenstelling met b. v. het Egyptische bijzonder ongezond, waar het nu
heerschende yolk, de Engelschen, dan ook genoeg van to lijden
hebben.
Zooals in alle tropische landen, die begunstigd worden door rijken neerslag (er kan in dit verband op gewezen worden, dat de
neerslag in het noordoostelijk deel van het groote Indische laagland twintig maal zoo groot is als b. v. in Noord-Duitschland), is
de plantengroei buitengewoon welig, vooral in die deelen van het
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laagland, waar de Indiers voor kunstmatige besproeiing gezorgd
hebben. Dit is ,o. a. het geval in Bengalen, het laagland aan den
benedenloop van den Ganges. De vlakten aan den Indus zijn daarentegen als gevolg van de daar heerschende warme winders, kale
woestijnen. De meest verbouwde korensoort in Indie is de rijst.
Het dierenleven in Indie is zeer rijk, hetgeen vroeger in nog
hoogere mate het geval
was. Nog steeds zijn er
neushorens, tiej gers,
panters en wilde zwijnen, zoowel als beren,
wolven, hyena's en j akhalzen. Ook leven er
hoefdieren.
talrijke
Verdcr is Indie rijk aan
insecten en giftige
slangen, waaronder de
meest gevreesde en tevens nicest voorkomende : de brilslang. Vroeger was ook de leeuw
er zeer algemeen, dock
thans zwerven er nog
slechts enkele in de
woestijnen van het
noordwesten. Zelfs de
olifanten, die vroeger
als transportdier gebruikt werden, worden
steeds minder in aantal. De belangrijkste
huisdieren waren in de
oudheid de buffel, het
Fig. 3. Deze tempel, die overigens architectonisch
schaap en het varken, herinnert aan den Zuid-Indischen tempelbouw,
echter alleen door het
werd tot Boeddha's eer opgericht door koning
At oka, 3e eeuw v. Chr.
mindere yolk gehouden.
In onzen tijd vormen
de Hindoes verreweg het grootste deel der bevolking. Zij behooren
tot de Indo-Europeesche groep. Nog in den historischen tijd hebben
wij de oerbevolking des lands teruggedrongen tot het binnenste,
moeilijk toegankelijke gebied: het hoogland van Dekan. In het
oostelijk deel van de Himalaya zijn de bewoners van Mongoolschen
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oorsprong. Het zijn evenwel de Hindoes, die de hooge beschaving
van Indie geschapen hebben en het is dan ook hun geschiedenis, die
in het volgende behandeld zal worden.
DE VEROVERING VAN INDIE DOOR DE HINDOES.
Toen de Ariers in het grijs verleden, misschien reeds tweeduizend
j aar vOOr het begin onzer j aartelling, uit het hoogland van Iran
zuidwaarts trokken naar de Indische laagvlakte, stuitten zij op de
oerbewoners van het land, met wie zij moesten vechten om het
bezit van den grond. Volgens de berichten der Hindoes in hun
oude geschriften, de Veda's (1400
—600 v. Chr.) moet deze oerbevol'
king op een zeer lagen trap van beschaving hebben gestaan. De onderzoekingen uit later tijd hebben
hetzelfde resultaat opgeleverd en
brachten aan het licht, dat deze
stammen werktuigen van vuursteen en messen van agaat gebruikten. Als krijgers daarentegen
konden zij zich goed met de Hindoes meten en eerst nadat de laatsten een afzonderlijke krijgerskaste hadden gevormd, konden
zij de negerachtige oerbewoners
verslaan en terugdringen. Nadat
deze vij and onschadelijk was gemaakt, deden inwendige moeilijkheden zich gelden. Er ontstond nl.
een strijd tusschen de bewoners
Fig. 4. Indisch beeldhouwwerk uit den van twee verschillende deelen van
tijd van Acoka. Een der oudste voorIndie: die aan den Indus en die
beelden van Indische kunst.
aan den Ganges. Uit dezen strijd
traden ten laatste de stammen in het oosten als overwinnaars to
voorschijn. Onze kennis van de gezamenlijke verovering van Indie
en den lateren onderlingen strijd danken wij aan de aanteekeningen betreffende de gebeurtenissen van dien tijd in 'de Vedaboeken. Een nog belangrijker historische bron vormen de beide
heldendichten, het Mahabhârata en het RhamAyana. Van deze
twee is het eerste het omvangrijkst. Waarschijnlijk zijn zij in
den loop der tijden tot hun bekenden omvang gegroeid.
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Het zwaartepunt, in politiek zoowel als in cultureel opzicht, was
dus verplaatst naar het Gangesgebied. Hier ontwikkelde zich in
het tijdperk tusschen 1000-600 v. Chr. de beschaving, die wij op
grond van den buitengewoon grooten invloed van de priesterkaste,
de Brahmanen het Brahmaisme noemen. Naast deze kaste noemen
wij de adels- of koopmanskaste, de Vaisyakaste, en ten slotte de
slaven of Soedrakaste. De laatste werd gevormd door het onderworpen deel van de oorspronkelijke bewoners. Hoewel het onderscheid tusschen de
verschillende klassen reeds in lien tijd
zeer scherp was,
heerschte het eigenlijke kastenwezen
toen nog niet. Na het
verminderen van de
practische beteekenis der krijgsliedenklasse nam ook haar ,
politieke macht af,
en het waren natuurlijk de Brahmanen, die ten koste
van deze klasse hua
hooge plaats veroverden.
Omstreeks 600 j aar
v. Chr. bereikte de
macht der Brahmanen haar hoogtepunt. Toen kwam
het Boeddhisme, dat Fig. 5. Graf uit de 3e eeuw v. Chr. in de omgeving
van Bombay.
een volkomen omwenteling teweeg bracht, zoowel in godsdienstig als sociaal opzicht.
Want toen de Brahmanen in macht verminderden, vergleden de
scherpe kastenverschillen. Wij zullen echter zien, hoe de Brahmanen eenige eeuwen later hun oude machtspositie wisten to heroveren.
Toen het Boeddhisme in Indie zegevierde, was het land verdeeld
in vier koninkrijken en twaalf opperhoofdschappen. Het belangrijkste dezer koninkrijken was Magadha, aan den zuidoever van
den Ganges. Dit was de veiligste burcht van het Boeddhisme,
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vooral toen koning Acoka in het midden van de derde eeuw v. Chr.
een der ijverigste voorvechters van deze leer werd. Overigens is
de geschiedenis van Indie in deze eeuwen weinig bekend. Uit
den tocht van Alexander den Groote naar Indie en de resultaten
daarvan weten wij, dat hij Porus, den eersten Indischen vorst in
het land aan weerszijden van den Indus, een nederlaag toebracht,
die hem den weg opende tot de rijkdommen van Indie. Bovendien
zagen wij, dat Alexander's soldaten weigerden verder mee te trekken, zoodat hij genoodzaakt was terug te keeren.
Niettemin zou de tocht van Alexander belangrijke gevolgen
hebben. Een avonturier uit de kaste der slaven, die in aanraking
kwam met de Macedoniers aan den Indus, slaagde erin munt te
slaan uit de onrust, die na Alexander's terugtocht was ontstaan.
Na koning Porus uit den weg te hebben geruimd, bracht hij een
leger op de been en trok oostwaarts. Met zijn leger bracht hij de
Nandadynastie in Magadha ten val. Hierdoor was het heele noordelijke gebied van den Indus tot den Ganges tot een rijk vereenigd.
De verovering van het zuiden vorderde langzaam en vredig, nadat
de Hindoesche cultuur ingang bij de oorspronkelijke bevolking
had gevonden.
De hierop volgende eeuwen kenmerkten zich door voortdurenden strijd met de Scythen, het eigenaardige gemengde yolk, dat
ten noorden van de Zwarte Zee en in Centraal-Azie woonde. Reeds
vroeger had dit yolk kleinere strooptochten naar Indie ondernomen. Een veroveringstocht in den eigenlijken zin werd eerst een
eeuw voor onze j aartelling ondernomen; de beroemdste koning der
Scythen, Kanishka, kon zich tot heerscher over een groot rijk in
het noordwesten van Indie opwerpen. Het voortdurende binnendringen der Scythen drukte een zekeren stempel op de bevolking
in dit deel als nakomelingen van de oude Scythen beschouwd. Men
krijgt een sterken indruk van de taaiheid van dezen strijd tusschen
beide volken, wanneer men hoort, dat de Scythen hun aanvallen
tot in de zesde eeuw n. Chr. voortzetten. Het schijnt, dat de Hindoesche heerschers daarna het verloren gebied hebben heroverd.
Ook nadat dit gevaar was bezworen, mochten de Hindoes zich
niet in een landurigen vrede verheugen. Wij naderen nu den tijd
van de veroveringstochten der Arabieren naar alle hoeken der
wereld. Mohammed had de verbreiding des geloofs door het
zwaard het beste middel geacht om volken te bekeeren tot Allah,
den eenigen god. "Een droppel bloed vergoten voor Gods zaak is
meer waard voor God dan twee maanden vasten en bidden". Reeds
omstr. 647 n. Chr., dus kort na den dood van Mohammed, is er
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sprake van Arabische tochten langs de westkust van Indic. De
aanvallen werden steeds talrijker. De strijd werd gevoerd met
wisselend succes, doch daar beide partijen ongeveer even sterk
waren, liet het eindresultaat eeuwen lang op zich wachten. Toch
werd reeds in het begin van de achtste eeuw Afghanistan, het land
ten noordwesten van Indic, door de Arabieren veroverd. Hier
en in sommige deelen van het noordwesten van Indic hadden
de Arabieren nu vasten voet verkregen en van daar uit onder-

Fig. 6. Indische tempel uit de 6e eeuw n. Chr., een geheel steenen beeldhouwwerk. Links een eveneens in steen gehouwen olifant.

namen zij talrijke plundertochten door Indic. In den hierop
volgenden tijd was de situatie zeer ingewikkeld, zoodat wij
niet in bijzonderheden zullen treden; doch later is er een bepaalde draad in de ontwikkeling der feiten aan to wijzen. Een
Mohammedaansche aanvoerder der veroveraars, die een groote rol
gespeeld heeft in de geschiedenis van Indie: Mohammed van Ghor,
bereikte, vOOrdat hij in 1206 vermoord werd, de overwinning van
bijna geheel Indic. Gedurende bijna honderd jaar, tot 1290, handhaafden de Mohammedanen zich. Nog in onzen tijd heeft de Islam
vele aanhangers in Voor-Indic.
15
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DE INDISCHE CULTUUR.
De Indische maatschappij kenmerkt zich, gelijk wij boven zagen,
door kasten. Een tijdlang waren de priesters zoo goed als alleenheerschers. Het godsdienstig leven heeft in weinig landen een zoo
groote rol gespeeld als in Indie. De cultureele ontwikkeling heeft
zich in bijna alle opzichten geregeld naar
den alles beheerschenden godsdienst. Met
den godsdienst achter
zich was het de Brahmanen mogelijk de
scherpe klasseverschillen te handhaven, die nog ten deele
in Indik zijn blijven
voortbestaan. Het verbod gold, dat niemand rich mocht opwerken boven den
stand, waarin hij geboren was; doch wet
werd er geleerd, dat
ieder, die een deugdzaam leven leidde, bij
een volgend bestaan
in een hoogere klasse
geboren zou worden.
Hij, die in zonde leefde en de geboden der
Brahmanen niet naFig. 7. Ruine van een oud Indisch paleis.
kwam, zou in een lagere kaste herboren
worden. De leer der zielsverhuizing is het wezenlijke in den godsdienst der Brahmanen. Alles is uitgegaan van Brahma, d. i. de
goddelijke Wereldziel, en alles zal opnieuw ingaan tot hem.
Het was zeer zeker niet gemakkelijk een leven te leiden, zooals
de Brahmaansche opvatting dat voorschreef. Er waren zooveel
voorschriften betreffende moraal en leefwijze, dat men al een
buitengewoon mensch moest zijn om zich daaraan te houden. De
weg tot verlossing voerde door hard lijden; zonder zelfkastij ding
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en zelfkwelling kon niemand zalig worden. Van de Brahmanen
afkomstig is o. a. het wetboek van Manoe, waarschijnlijk samengesteld tusschen de negende en de zesde eeuw v. Chr. In dit werk
zijn de opvattingen, die in de priesterkaste gegolden hebben, geformuleerd. De oudste bekende aanduiding van deze verzameling
is evenwel eerst afkomstig van na het begin onzer j aartelling.
Manoe is de broeder van den eersten mensch Jama. Hij vertelt
van de schepping der wereld en laat een wijs man, Brigoe genaamd,
het verhaal voortzetten. Wij moeten
er aan toevoegen, dat Manoe niet als
een persoon moet worden beschouwd.
De oudste Manoe had zes nakomelingen van denzelfden naam en ieder
van hen heeft een tijdlang over de
wereld geheerscht.
Het wetboek van Manoe geeft ons
inlichtingen betreffende de maatschappij. Boven alle kasten stond de
koning. In het bijzonder was hij opperbevelhebber in den oorlog, zoodat
de krijgsliedenkaste het meest afhankelijk van hem was. Hij moest
het land regeeren met de stadhouders. Er werd nauwkeurig aangegeven, hoe groot de belastingen waren, die hij vergaarde. Een Brahmaan
was vrij van het betalen van belasting; de kooplieden moesten een,
zeker deel van hun winst afstaan, het
Fig. 8. Fragment van een Inyolk in het algemeen werd gedrukt
dischen tempeltoren.
door grond-, vermogens- en inkomstenbelasting. Het was niet weinig, dat daarbij gevergd werd: een
vijftigste deel van het vee en een groot percentage van de onmiddellijke inkomsten, benevens een groot aandeel in den oogst,
naargelang de meer of mindere vruchtbaarheid van den grond.
Het belastingsysteem was zeer goed ingericht en de ontvangers
mochten zich niet schuldig maken aan afpersingen. Bovendien
werd de druk verlicht door de bepaling, dat men zijn belasting in
verschillende termijnen kon betalen.
Gelijk boven vermeld, waren de wetten zeer streng. Een kenmerkende trek was, dat vrouwen en slaven dezelfde rechtspositie
innamen. Deze beide klassen konden slechts bij hooge uitzondering

228

INDIE

als getuige dienst doen. Een verder bewijs voor de treurige positie
der vrouw was de algemeene veelwijverij en het feit, dat zij
reeds bij haar achtste jaar als huwbaar werd beschouwd. "Een
vrouw moet als kind haar vader gehoorzamen, in haar jeugd haar
man onderdanig zijn en in den ofiderdom haar kinderen."
Naast Brahma, den hoogsten god, kende men een groot aantal
andere goden. Onder dezen waren de voornaamste: Indra, de god
des hemels, beheerscher van zon, regen en wind, Agni, de god van
licht en vuur, en Varoena, de beheerscher van de oneindige wereldruimte en de woeste zeeen. De hoogste godheid der Brahmanen

Fig. 9. De heilige stier in Mysore.

was verdeeld in de goden Brahma, Vishnoe en Sjiwa. Deze zijn
belichamingen van den oergeest Brahma. Van deze drie is Brahma
zelf het oerverstand. Hij is de schepper van al wat leeft. Vishnoe
is Brahma's heilige wachter; eens zal hij de zedelijke wereldorde
herstellen. Sjiwa is de god der natuurkrachten; hij is zoowel de
levenschenkende als de levenverdelgende god. Behalve deze zijn
er nog een groot aantal andere godheden. Wanneer de rivieren
in het noordelijk bergland des winters bevriezen, dan is het de
slangachtige ijsreus Writa, die de golven in boeien slaat. In het
voorjaar is het Indra, die de gevangenen weer verlost. Waya en
Maroets zijn goden van den wind, Usj as is de goden van den
dageraad. Evenzoo werden verschillende lagere natuurgoden aan-

BOEDDHA'S JEUGD

229

gebeden. In elken berg, elken boom, elke zee en elke rivier
werd geacht een geest te huizen. Elk huis had zijn beschermgeest.
Wie in dit leven slechte menschen waren geweest, werden herboren als kwade geesten, die ziekten en ellende verspreidden. Met
behulp van tooverformules en magische handelingen kon men zich
tegen deze geesten beschermen.
Gedurende eeuwen is het Brahmaisme verdrongen door het
Boeddhisme.
Sidharta was een koningszoon en het stamgebied van zijn familie lag
aan de zuidelijke helling
van de Himalaya, tegenover den beneden-Ganges.
Hij werd geboren in 560
v. Chr., en groeide op temidden van de grootste
weelde. Op een wenk stonden honderden dienaren
tot zijn beschikking en
niets ter wereld werd hem
geweigerd. Dit alles begon
hem echter tegen te staan
en langs geestelijken weg
trachtte hij de hoogste
bedoeling van het leven te
begrijpen. Hij zocht de
eenzaamheid van het
woud en zette zich des Fig. 10. Gandha, de heilige adelaar van
nachts onder een vijge- den god Vishnoe, hier voorgesteld in halfmenschelijke gedaante.
boom. Gedurende lien
nacht werd hem de weg tot de verlossing geopenbaard. Hij wist
reeds, dat het heele bestaan een groote smart is, dat de ellende
van het 'even door voortdurende zielsverhuizingen tot in het oneindige herhaald wordt : doch nu kwam hij tot het besef, dat de
eigenlijke oorzaak van alle leed de begeerte is. Wanneer men
die slechts kan bedwingen, dan is men bevrijd uit de eindelooze
keten der zielsverhuizingen en heeft men het Nirwana, het geluk
der onbewuste zaligheid, bereikt. De koningszoon nam zich voor
rond te trekken in de wereld en aan de menschen de door hem
gevonden wijsheid te verkondigen. Hij kleedde zich als monnik
en verliet zijn huis. Streng keerde hij zich tegen de Indische
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ascese, d. w. z. de geeseling van het lichaam. Het was de ziel, die
beproefd moest worden, en de slechtheid der ziel, die men moest
overwinnen. Daarom moest men ook niets doen of gebruiken, dat
de ziel kan schaden. Sidharta verbood b. v. bedwelmende dranken. Geen levend wezen mocht gedood worden; zijn aanhangers
waren dan ook vegetariers.
Sidharta had dus een nieuwen godsdienst gesticht. Langs den
geestelijken weg had hij het systeem gevonden, dat. er aan ten
grondslag lag; daarom kreeg hij den naam
"Boeddha", d. i. "de Verlichte". Onder dezen naam is hij bekend gebleven.
Boeddha kreeg talrijke aanhangers. Hij
regelde het kloosterleven en rijke lieden
schonken grond en goud aan de kloosters.
In den regentijd hadden de monniken
daar hun woning, doch in den drogen tijd
trokken zij rond en verkondigden Boeddha's leer: de verlossing door het dooden
der begeerte. Het duurde intusschen vrij
lang, voordat deze leer de heerschende
godsdienst werd. Het was, gelijk wij boven meedeelden, koning Acoka, die in het
midden van de derde eeuw de ijverigste
voorvechter van het Boeddhisme was.
Fig. 1 1.
Zuil opgericht Gelijktij dig begon de uitbreiding over
door koning Agoka op de groote gebieden in Azie, die aanhield tot
pick, waar Boeddha werd
geboren.
Het opschrift 700 n. Chr. Dat het Boeddhisme sindsluidt in de Palitaal: "Hida dien in Indic zelf steeds meer achteruitbhagavam
jate'':
Hier ging had allerlei oorzaken. De monniwerd de Verhevene geken vervielen in lauwheid en loomheid.
boren.
Hun levensideaal dreef hen daartoe aan.
De aanhangers en verdedigers van het Boeddhisme konden zich
niet meten met de Brahmanen, daar de Brahmaansche theologie
reeds een grootsche ontwikkeling had doorloopen. Tegenover de
negatieve en abstracte leer van Boeddha plaatsten de Brahmanen
de tegenstelling daarvan : zij verhieven de godsvereering boven
al en bouwden prachtige tempels, de z. g. pagoden. Verder waren
zij thans veel gematigder in hun wetgeving dan vroeger. Zij veroorloofden allerlei, dat vroeger verboden was, zelfs ruwe en bedenkelijke gebruiken, door eenvoudig to verklaren, dat die tot
de behoeften van het yolk hoorden. Zoo herwon het Brahmaisme
zijn macht in Indic en zoo behield het dien tot in onzen tijd.
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Fig. 1 2. Heilige steenen in Indie, als wachters van de akkers en den oogst.

Fig. 13. Kolossale Boeddha-figuur in Achter-Indie, waar het Boeddhisme,
ingevoerd uit Voor-Indie, eveneens vasten voet kreeg.
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Reeds vroeger zagen wij, dat
het godsdienstig leven op de geheele beschaving van Indie zijn
stempel heeft gedrukt. De beeldhouwkunst werd vooral aangewend voor het versieren van
tempels en graven, de bouwkunst had dezelfde taak. wij
hebben dan ook prachtige voortbrengselen van Indische kunstnijverheid en beeldende kunst,
loch het Indische kunstwerk is
aanmerkelijk eenzij diger dan
b. v. het Chineesche.

Fig. 1 4. Typische Zuid- Indische
tempel.

Fig. 15. Een tand van
Boeddha, reliquie, die thans
in de stad Kandy wordt bewaard. Na Boeddha's dood
werd zijn lichaam verdeeld
onder verschillende streken
des lands, opdat de zegen,
een deel van 's Meesters
stoffelijk lichaam to bezitten, zoover mogelijk verspreid kon worden.

Fig. 16. Een Boeddha-reliquie als voorwerp
van aanbidding.
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DE ONTBINDING VAN HET KALIFAAT.
Na het bloedbad, waarvan de Omajadendynastie het slachtoffer
was (750), hadden de Abbassieden zich van het kalifaat meester
gemaakt; het was nu voorbij met de Arabische expansie. Toch
voerden de eerste kalief en uit de Abbasiedendynastie, die tot
den ondergang van het kalifaat aan het bewind bleef, verscheidene voorspoedige oorlogen, vooral Aboe Djafar (754-775), die
dan ook "Al Mansoer", de zegerijke, werd genoemd, voerde krijg
met groot succes en veroverde Armenia, Cappadocia en een deel

Fig. 17. Mehadia, hoofdstad der Fatimiden, in de 1 Oe eeuw.

van Indio. Met Haroen-al-Rasjid (786-809), door de dichters
onsterfelijk gemaakt, begon de achteruitgang en toen zijn zoon
Emin (809 813) kalief was geworden, stond diens broeder
Mamoen tegen hem op. Onder Mamoen beleefde de wetenschap
een periode van bloei, doch in de afgelegen deelen des lands maakten de stadhouders zich onafhankelijk. Daar de Arabieren minder talrijk waren dan de onderworpen volken, begonnen deze
den hoofdtoon to voeren in bestuur en leger. Vooral de Tur-
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ken kregen grooten invloed. Zooals de staf der praetorianen te
Rome in de laatste eeuwen van het Romeinsche rijk uit Germanen
had bestaan, zoo hes-tond thans de lijfwacht van den kalief nit
Turken. Hun macht werd steeds grooter en in de negende eeuw
kozen ze kaliefen en zetten ze af, totdat het, tegen het einde Bier
eeuw, een kalief voor eenigen tijd gelukte, hun macht te breken.
Op dit tijdstip werd de inwendige rust van het rijk verstoord
door voortdurende twisten tusschen de talrijke secten, Egypte
maakte zich los van
het rijk. In dezen vervaltijd ging de macht
der kaliefen meer
over op de emirs alomed, de aanvoerders
van de lijfwacht, en
toen, in het midden
van de tiende eeuw,
een adellijk Perzisch
geslacht, de Boejiden,
de functie erfelijk
wist te maken, verviel
het kalif aat geheel
in een schijnbewind.
In 969 stichtten de Fatimieden, nakomelingen van Mohammed's dochter Fatime, een zelfstandig
kalif aat in Kairo.
Een der merkwaardigste kalief en uit
dit huffs was Al-Hakern, die omstr. 1000
regeerde. Hij hield
zich zelf voor den MoFig. 18. Arabische minaret, toren, waarop de uren
hammedaanschen
van het gebed worden uitgeroepen.
Messias
(Mandi),
werd het voorwerp van verafgoding en wordt nog heden ten dage
door een Mohammedaansche secte, de Drusen, als een door God
gezonden wereldverlosser aangebeden.
Het groote Arabische rijk was nu uiteengevallen in een aantal
kleine staten, meestal onder daaruit afkomstige dynastieen. In het
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oosten heerschten de Turken en de Perzen, in het westen de Berbers
en de Arabieren. Het beroemdste kalifaat was dat in Cordova,
waar de Arabische cultuur haar hoogsten bloei bereikte en de Arabische wetenschap haar intocht in Europa deed, en duurzame
sporen achterliet op de Europeesche beschaving. Zoo brachten de
Arabieren ons het nog steeds gangbare Arabische talstelsel, dat
paus Sylvester II ingang in Europa verschafte. De kalief van
Cordova slaagde er ook in met zijn uitmuntende vloot onder bevel
van een Amir-al-ma (admiraal), het westen van Afrika te veroveren. In 1031 stierf de Ommajadendynastie in Spanje uit. Spanje
viel uiteen in een aantal rijkjes.
Een. Turksche volksstam, de Seldsjoekken, aldus genoemd naar
hun aanvoerder Seldsjoek, in 1055 te hulp geroepen tegen de Egyptenaren, brachten de Boejiden ten val en bemachtigden de functie
van emir alomra. In de volgende tij den (1075-1225) was de
kalief slechts een marionet, totdat de Mongolen bij de verovering
van de hoofdstad Bagdad in 1258 een einde aan het Abbassiedenkalifaat maakten en zooveel Abbassieden ter dood brachten, als
zij maar in handen konden krijgen. Aileen de priesterlijke waardigheid, verbonden aan het Abbassiedisch kalifaat, genoot ook
in volgende tijden aanzien en onkrenkbaarheid. Om glans aan
zijn regeering te verleenen trok de sultan van Egypte zich het lot
aan van de Abbassieden, die aan het bloedbad ontkomen waren.
Hierdoor ontstond in Kali.° een schijnkalifaat, dat bestaan bleef,
totdat de Turksche sultan in 1538 den kalieftitel aannam. Terwijl
het politiek verval in de Mohammedaansche rijken steeds verder
invrat, bloeiden tegelijkertijd wetenschap, literatuur en kunst.
Door de uitbreiding van hun gebied kwamen de Arabieren onder
invloed van verschillende beschavingen. Grieksche philosophie,
literatuur en wetenschap werkten evenzeer op hen in als de Perzische mystiek. Tegenover de nuchtere rationalistische Motazilieten, die al wat bovennatuurlijk was, in den godsdienst bestreden,
stonden de mystici, de Soefisten, Mohammedaansche bedelmonniken, ook wel derwitsj en genoemd, die in Witte pijen als boetepredikers rondtrokken en door bedwelming, b. v. door zoolang in wilde
Jansen rond te draaien, dat zij het bewustzijn verloren, een mysticke vereeniging met de godheid trachtten ,te bereiken. De orthodoxe richting in het godsdienstig leven, die de overwinning behaalde, door mannen als Ashary en Ghazaly, legde, in strijd met de
rationalisten, den nadruk op de onvolkomenheid van het menschelijk verstand om de hoogere religieuze waarheden en de bedoelingen van den Koran te omvatten.
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De Arabieren namen niet alleen de Aristotelische en Archimedische leer in zich op, waarmede zij het westen in aanraking brachten door Aristoteles en Archimedes in het Latijn te vertalen, doch
hadden tevens zelf vruchtbaren invloed op deze wetenschappen.
Hierdoor ontwikkelden zich de rekenkunde, de sterrenkunde, de
scheikunde tot een hoogte, waartoe zij in het westen eerst veel
later zouden komen. Sterrenkundige waarneemposten en observatoria bestonden bij de Arabieren reeds in den tijd, toen deze wetenschap in het westen nog geheel onbekend was. Van de scheikunde

Fig. 1 9. Arabisch paleis te Sevilla.

beoefenden zij speciaal de alchemie; zij poogden langs chemischen
weg goud te vervaardigen, een Broom, die de menschheid lang
heeft begoocheld en die eerst in den allerjongsten tijd waarheid
belooft te worden. Behalve ons cijferstelsel danken wij ontelbare
vorderingeri in de wiskunde aan de Arabieren. Ook in de aardrijkskunde namen de Arabieren veel over van de Grieken, doch ook
hierin streefden zij hun leermeesters voorbij. Zij vertaalden het
aardrijkskundig werk van den Griek Ptolemaeus, doch het meest
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interesseerden zij zich voor reisbeschrijvingen. In dit opzicht omvatte hun belangstelling de geheele aarde en met geografische bijzonderheden, die eerst in den nieuweren tijd bekendheid in het
westen hebben verworven, waren de Arabieren vertrouwd. Wat
betreft de philosophie, werd het systeem van Aristoteles uitgewerkt
door mannen als Avicenna (omstr. 1000), die zich ook onderscheidde in de pharmacologie, en Averroes in Spanje (omst. 1150).
Het meest bekend is voor ons het Bagdad der kaliefen en het
maatschappelijk leven der Arabieren door het Arabische meester-

Fig. 20. De door de Arabieren gebouwde Zonnepoort to Toledo.

werk "De duizend en een Nacht", dat in alle beschaafde talen
is vertaald. Het is waarschijnlijk op Perzischen bodem ontstaan,
doch werd in de tiende eeuw in het Arabisch vertaald en in Bagdad
in den beroemd geworden vorm gegoten. Tafereel voor tafereel
wordt ons in frissche kleuren het leven in Bagdad ontvouwd; de
lezer wordt binnengeleid in een oostersche sprookjeswereld. Bagdad was in dien tijd een stall me . prachtige paleizen, welgeordenden handel en verkeer. Zijn laai sten vorm kreeg de verzameling
echter eerst in de vijftiende eeuw in Egypte. Ook de Arabische
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dichtkunst stond op hoog peil; het is niet onmogelijk, dat wij van
hen het rijm hebben overgenomen.
Het was evenwel niet alleen wetenschap en literatuur, die bij
de Arabieren een bloei bereikten als nooit te voren : ook de kunstnijverheid kwam tot hooge ontwikkeling. De Arabische weef- en
goudsmeedkunst bracht producten van zeldzame schoonheid voort.
Aan het eerste worden wij nog herinnerd door de Arabische benamingen "mouseline" en "atlas". In de beeldende kunst kon, door
den Arabischen afkeer van het afbeelden van menschen alleen de

Svastollav brengt offers aan de goden vOOr de bestorming
Fig. 21.
van een Bulgaarsche stad. (Schilderij van Siemiradski).

architectuur tot eenigen bloei geraken, doch ook hierin namen zij
meestal andere volken tot voorbeeld. Bij den bouw van moskeeen
gebruikte men het Christelijke koepelgewelf, zoodat men zonder
ingrijpende veranderingen, bijna uitsluitend door het aanbrengen
van een plek, waar de godsdienstige reiniging kon worden verricht en door het oprichten van een minaret, Christelijke kerken
in moskeeen kon veranderen, zooals b. v. het geval was met de
Sofiakerk te Constantinopel. De Arabische versieringen bestonden
uit een fantastische ornamentiek : de arabesken.
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HET OPTREDEN DER SLAVEN OP HET
WERELDTOONEEL.
De Slaven zijn een van die Indo-Europeesche volken, die het
laatst hun intrede doen in de wereldgeschiedenis. In de periode,
waarin men kan spreken van een Slavisch yolk met een gezamenlijke Slavische taal, wonen zij waarschijnlijk langs den Dnjepr en
ten noord-oosten van de Karpaten. Bij de
klassieke schrijvers ontmoeten wij de Slaven onder den naam van Veneden (vergelijk : Wenden). Volgens Tacitus woonden
zij bij het begin onzer jaartelling ten oosten
van den Weichsel.
Evenals bij alle Indo-Europeesche volken
was het familie-verband de oudste maatschappelijke vorm; de grond was gemeenschappelijk eigendom en werd naar behoefte verdeeld door een familiehoofd, gekozen door de mannelijke leden der familie. De families sloten zich as peen tot
stammen, eveneens onder leiding van een Fig. 22. Hertog Misko
oudste. Deze waardigheid was erfelijk in van Polen.
(Moderne
Poolsche teekening).
zooverre, dat de stamhoofden uit dezelfde
familie gekozen worden. Dat is tot in onze
dagen bij sommige Slavische volken in gebruik gebleven en bij het uitbarsten van de
Russische revolutie in 1917 was de grond
nog veelal gemeenschappelijk bezit en werd
telkens door de oudsten verdeeld. Zooals
bij alle primitieve volken was de godsdienst bij de Slaven verbonden aaii natuurgebeurtenissen. Men onderscheidde goden
van licht en duisternis; tot de eersten behoorde de god Svantevit op Riigen, wiens
beeld verwoest werd bij de kerstening der
Wenden.
Gewoonlijk worden de Slaven verdeeld
in drie groepen: Westslaven, Oostslaven en
Zuidslaven. Van de Westslaven noemen Fig. 23. Boleslav Chroby (de Dappere). (Mowij de Wenden en de Polaben, die langs de derne poolsche teek.).
kust van de Oostzee naar de Elbe trokken.
In het voorafgaande hebben wij gezien, hoe Karel de Groote een
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Polabische stam, de Obotriten, liet woven op de oude woonplaatsen
der oproerige Saksen. In het midden des lands tot aan de Saale
heerschten de woelige Sorben, totdat Lodewijk de Duitscher ze
tot rust bracht. Tot de Westslaven behooren bovendien de
Polen, de Tsjechen, de Moraviers en de Slovaken. De langs
de Oostzee wonende Pruisen,
Letten en Lithauers behooren
tot de verwante Balten.
De Oostslaven zijn die Slaven, Welke niet deelnamen aan
den grooten trek naar het westen, die plaats vond kort na de
tL-- Germaansche volksverhuizing,
toen de landen aan de zuidkust
Fig. 24. Russische krijgers roeien op
den Dnjepr. (Teekening uit een Slavisch van de Oostzee daardoor verhandschrift van dien tijd) .
laten waren. Deze stammen
werden later Russen genoemd.
Zuidslaven waren ten slotte de Serviers en de Kroaten, die langs
den Donau trokken en in de vijfde eeuw de Donau-Theiss-vlakte in
bezit namen. Met een gemeenschappelijken naam heetten zij Slovenen, in het latijn Sclavi,
waaruit de naam Slaven ontstond (krijgsgevangenen in

Duitschland). Talrijke stadsnamen in Duitschland b. v. die
van de hoofdstad Berlijn, herinneren er aan, hoe ver de
Noordwestslaven zijn doorgedrongen en nog heden vindt
men even buiten Berlijn Slavische kolonien. In de negende
eeuw begon de germaniseering
der Slaven in Duitschland.
In de zesde eeuw werd Bohemen veroverd door de TsjeFig. 25. Russische ruiters uit de
chen en Slowaken. Onder hen
1 Oe eeuw. (Teekening in een oud
stichtte een Frankisch vluchSlavisch handschrift) .
teling, Samo, het eerste zelfstandige Slavische rijk. Dit y olk kwam later onder de heerschappij
der Avaren en nog later, nadat Karel de Groote de Avaren had
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onderworpen, onder de macht der Franken, waarvan zij zich echter spoedig bevrijdden. In de negende eeuw grondvestten de Moraviers onder Svatopluk en Ratislav het groot-Moravisch rijk, dat
echter van korten duur was, daar het overweldigd werd door de
Magyaren.
Een der grootste Slavische rijken, Polen, werd volgens de sage
gesticht door den boer Piast, wiens nakomelingen tot 1370 den
Poolschen troon bekleedden. De eerste belangrijke vorst uit dit
huis was Misko, afstammeling van den vierden graad van Piast.
Hij erkende de souvereiniteit van Otto
den Groote en werd in 966 door zijn
gemalin, een Boheemsche prinses, tot
het Christendom bekeerd. De gebroeders Kyrillos en Methodios hadden nl.
reeds omstreeks 850 het Christendom
gepredikt onder de Slavische volken in
Bohemen en Moravie. Tegelijkertijd
voerden zij een door hen samengesteld alphabet in; de Slavische kerkt aal werd de gemeenschappelijke
schrijftaal. Misko werd opgevolgd
door zijn zoon Boleslav Chrobry (992
—1025), een der grootste monarchen
van Polen. Hij voerde verscheidene
voorspoedige oorlogen en veroverde
groote gebieden aan den benedenWeichsel, benevens Silezie, Moravie en
het z. g. Klein-Polen, dat te voren aan
Fig. 26.
Mongoolsche waBohemen had gehoord. Onder Otto III
penrusting en wapenen.
maakte Boleslav, zooals wij in het
voorafgaande hebben gezien, zich onafhankelijk van Duitschland
en nam den koningstitel aan. Bij het bezoek van Otto III aan Gnesen moist Boleslav den keizer te bewegen, die stad tot een aartsbisdom voor Polen te verheffen; hierna werden bovendien bisdommen gesticht in Breslau, Krakau en Kolberg. Met keizer Hendrik II voerde Boleslav met succes oorlog, die eindigde met den
vrede van Bautzen (1018), waarbij. Boleslav onbestreden in het
bezit zijner overwinningen bleef. Zelfs tegen de Russen ondernam
Boleslav een voorspoedigen veldtocht en veroverde het z. g. RoodRusland, dat echter, tegelijk met Moravie, onder zijn opvolgers verloren ging. In dien strijd werd de binnenlandsche rust verstoord
door een troonstrijd. Boleslav II (1058-1081) zocht steun bij
16
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Gregorius VII, doch werd tot vluchten gedwongen. Boleslav III
was de laatste groote Poolsche vorst der middeleeuwen. Bij zijn
dood verdeelde hij het rijk onder zijn zonen, doch bepaalde, dat
de oudste de grootste macht zou hebben en zetelen moest in Krakau.
Onder de volgende koningen werd de splitsing des lands voortgezet; het viel uiteen in kleine vorstendommetjes. Boven deze
kleine vorsten verhief zich Hendrik I van Breslau in macht en aanzien. In de dertiende eeuw dringen de Mongolen het land binnen,
waardoor de verwarring nog toeneemt. In den slag bij Liegnitz
(1241) sneuvelt de zoon van Hendrik I tegen hen. Aan het eind
van die eeuw is Polen aan algemeene ontbinding ten prooi.
In het voorafgaande hebben wij gezien,
hoe van de Oost-Slavische stammen die,
welke met den naam Russen aangeduid
worden, de belangrijkste zijn; zij riepen
in 862 van den overkant der zee de Warangen, d. w. z. de Zweden, binnen, om de
orde in het land te herstellen en hen tegen
buitenlandsche vij anden te beschermen.
Rurik vestigde aldus een rijk om de stad
Nowgorod, terwijl zijn opvolger Oleg zijn
zetel verlegde naar Kiew. Wij hebben ook
gezien, hoe de Noormannen langs de groote rivieren zuidwaarts drongen tot de
Zwarte Zee en vandaar tot Constantinopel.
Alt, Zoo kennen wij nog den inhoud van een
Helm van een overeenkomst tusschen Oleg en den ByFig. 2 7.
Russisch grootvorst,
zantijnschen keizer van 911. Rurik's zoon
13e eeuw.
Igor en diens weduwe Olga stonden ook
op vriendschappelijken voet met den Byzantijnschen keizer. Tevens trail Olga in diplomatische verbinding
met keizer Otto I, die in 959 door den aartsbisschop van Bremen
een bisschop liet wijden, om de zending onder de Russen te leiden.
Olga werd opgevolgd door haar zoon Svjaloslav, die een uitmuntend veldheer was en menigen gelukkigen veldtocht leidde. Na
zijn dood viel het rijk uiteen clOor i verdeeling onder vele broeders,
doch het werd opnieuw vereenigd onder Wladimir, bijgenaamd den
Groote. Aanvankelijk vervolgde hij de Christenen, doch in 1000
liet hij zich en zijn onderdanen doopen. Het was van de grootste
historische beteekenis, dat Wladimir, na lang aarzelen, de Grieksche Kerk koos, die sindsdien voor alle tij den de heerschende gods-
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dienst in Rusland is gebleven. Na Wladimir's dood in 1015 bestreden zijn zonen elkaar de erfenis, totdat het een van hen, Jaroslav,
die gehuwd was met een Zweedsche prinses, gelukte, zich tot
alleenheerscher op te werpen
(1034). Hij stond in levendige
verbinding met zijn Scandinavische bloedverwanten; zoowel
Harald Hardrade als Magnus
de Goede verkeerden aan zijn
hof; Zweedsche troepen streden tegen zijn vijanden. Hij
zond Zweden en Warangen tegen Constantinopel uit. Ook
gaf hij de eerste Russische wettenverzameling, die op sterken
Fig. 29. De kroon van Wladimir
Monomach.
invloed van Scandinavische
wetsgebruiken wijst, en ijverde hij voor de verbreiding van het
Christendom, bouwde kerken en hield zich bezig met de zending.
Na Jaroslav's dood werd het
land langen tijd geteisterd door
een troonstrijd. Eerst met Wladimir Monomach (1113-1125)
kreeg Rusland opnieuw een
krachtig vorst. Hij grondvestte
de stad Wladimir, waar omheen het grootvorstendom
Wladimir zich ontwikkelde tot
een der machtigste staters van
Rusland. Zijn diplomatieke
verbindingen omvatten zoogoed als geheel Europa, doch
zijn grootste belangstelling
gold de uitbreiding zijner familiebezittingen. In dien tijd
hadden de Russische steden
een zeer zelfstandige positie
Fig. 30.
Helm van Grootvorst
verworven, vooral de bloeienAlexander Newski. (Bewaard in het
de handelsstad Nowgorod,
Kremlin te Moskou).
waarvan de volksvergadering
zich alle macht had toegeeigend, nadat de stad van een grootvorst
een vrijbrief met ver-strekkende privileges had verkregen. Deze
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vergadering koos zelf den posodnik (stadsvoogd), onder wiens leiding Nowgorod bijna een zelfstandige republiek werd. Zelfs zette
zij een vorst af, en eigenmachtig benoemde zij een aartsbisschop.
De invloed der Kerk was in Nowgorod, blijkens de talrijke kerken
en kloosters, zeer groot en de aartsbisschop, die zijn paleis naast
de Sofiakerk had, beschikte over eigen rechtspraak, een eigen leer
en eigen ambtenaren. Ook de koopmansgilden speelden een belangrijke rol. Het machtsgebied van Nowgorod strekte zich ver
buiten de grenzen der stad uit en omvatte uitgestrekte deelen van
het omliggende land.
De Byzantijnsche beschaving oefende onder bemiddeling der
Kerk grooten invloed
uit, waarnaar het tijdperk van 1054-1240 in
de Russische geschiedenis den naam van de
Byzantijnsche periode
heeft gekregen. Bij de
vorstenverkiezingen
dwong Nowgorod de
vorsten tot overeen,..r
komsten,
die
0`'`
hun
Fig. 31. De Sofiakerk te Nowgorod.
macht zeer beperkten.
Van hun kant lag het
in de macht der vorsten de stad af te snijden van korentoevoer,
waarvan Nowgorod zeer afhankelijk was. Onder Andrej, zoon en
opvolger van Wladimir, werd het zwaartepunt van het land verlegd naar de stad Wladimir, die door prachtige kerken en paleizen
verfraaid werd. Andrej veroverde en plunderde Kiew en dwong
Nowgorod tot gehoorzaamheid. Toen hij echter een nieuw aartsbisdom wilde stichten in Wladimir, stuitte hij op tegenstand.
Andrej werd vermoord en opgevolgd door zijn broeders. Burgeroorlogen verzwakten nu het land, dat naderhand verbrokkelde in allerlei vorstendommen, terwiji de kerk tegelijkertijd verzwakt werd door scheuring. Aan George I (1155-1157), den jongsten van Wladimir's vijf zonen, wordt de grondlegging van Moskou
toegeschreven, terwijl zijn kleinzoon George II, die na langdurige
twisten in 1212 grootvorst werd, de stad Nisnij Nowgorod stichtte
(1225). Tijdens zijn regeering drongen de Mongolen, die onder
Djingis Khan een machtig rijk in Azie hadden gevestigd, op een
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wilden plundertocht het land binnen. In den bloedigen slag bii
Kalka (1224), waarin zes vorsten sneuvelden, versloegen zij het
Russische leger. Hun vorst Batoe veroverde een groot deel van
het land en stichtte aan den beneden-Wolga het "Rijk der Louden Horde". Door het betalen van schatting wist Alexander Newski de Mongolen op een of stand te houden en een der machtigste grootvorsten te worden, die Rusland sinds
lang had gekend. Op
zijn sterfbed liet hij , zich
tot monnik wij den
(1263) ; - later werd hij
heilig verklaard. Keizerin Katharina I stichtte te zijner eer een orde.
Aan het einde van dit
tijdperk was Rusland
verdeeld in een aantal
vorstendommen, terwij1
de Mongolen vasten voet
in het land hadden verkregen.
Wat de Zuid-Slavische
volken betreft, stichtten
de Kroaten een zelfstandig rijk aan den beneden-Donau, dat echter
spoedig door Hongarije
werd ingelijfd. Tegelijk
met de Kroaten waren de
Serviers in de zesde eeuw
den Donau overgetrok- Fig, 32. Rusland in het midden der 13e eeuw.
ken ; in de zevende eeuw
veroverden zij Illyrie, waar zij onder souvereiniteit van Byzantium.
geraakten. Daar hen dit mettertijd steeds zwaarder drukte, maakten zij zich in de twaalfde eeuw onder de Nemanjidische dynastie
onafhankelijk. Servie werd nu een onafhankelijk koninkrijk,
waarvan de koning, Stefan, in 1217 werd gekroond door een pauselijk legaat. Hij stichtte een eigen aartsbisdom met zijn broeder
Sava tot eersten aartsbisschop. Gedurende ongeveer een eeuw
droeg deze dynastie de kroon van Servie.
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Basilios I (867-886) was de grondlegger van een dynastic, die
naar het land harer herkomst de Macedonische werd genoemd en
zich handhaafde tot 1057. De Macedonische tijd was een nieuw
bloeitijdperk van het Byzantijnsche rijk. In den strijd met de Bulgaren en Arabieren breidden de keizers dezer krijgshaftige dynastie hun gebied uit van den Euphraat tot den Donau en de Save.
Voor het land zelf was de regeering van dit keizerhuis de zegepraal

Fig. 33. Grootvorst Wladimir Monomach. (Afbeelding op een kerkbanier).

van het despotisme. Reeds Basilios schafte de wetgevende macht
van den senaat of en trok alle bevoegdheden zoowel burgerlijke
als militaire aan de kroon. De ambtenaren waren persoonlijke
dienaren des keizers; hij had het recht eigenmachtig to beslissen
over de inkomsten en uitgaven van den staat en had de vrije beschikking over de schatkist. De keizerlijke autocratic stuitte echter
op een tegengestelde beweging : het streven der grootgrondbezitters
naar onafhankelijkheid. Het westersche leenstelsel had een soort
van tegenhanger in het Oost-Romeinsche rijk. De naar land begeerige grondbezitters wilden hun gebied vergrooten; zij kochten
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het den armen boeren of en verleidden de soldaten, hun deel van
het grondbezit van de hand te doen. Door wettelijke maatregelen
trachtten de keizers dit tegen te gaan, doch wij zullen spoedig zien,
hoe de grondbezitters, gesteund door hun gewapend gevolg, een
steeds grooter gevaar voor de macht der keizers werden. In zijn
strijd tegen hen en tegen de buitenlandsche vijanden zocht de
keizer steun bij vreemde huurtroepen, die evenwel door hun paleisrevoluties de onrust nog verergerden. Een andere oorzaak tot
voortdurende wrijving was de onzekere
erfopvolging, die nooit wettelijk geregeld
was. Door de geboorte van den troonopvolger in een purper • vertrek te doen
plaatsvinden, waardoor de naam "Porphyrogenetos" d. i. "de in purper geborene" ontstond, gaf men door een symbolische handeling zijn recht op den troon
weer.
Onder de Macedonische dynastie beleefden de Byzantijnen een Hellenistische renaissance in de literatuur en de kunst.
Het Latijn werd meer en meer verdrongen, de Grieksche volkstaal, het nieuwGrieksch, trad voor het eerst op in de
literatuur. Uit de schatkamer der antieke
letteren : Homerus, Plato en Aristoteles,
zocht men zijn kennis en zijn voorbeelden.
De juweelen der oudheid: de handschriften, die door de kruistochten in de wereld
der westersche beschaving hadden ingang
gevonden en die den stoot gaven tot de
renaissance en het humanisme, werden in
Bulgaarsche
Fig. 34.
vorst. (Uit een Slavisch
dezen tijd verzameld. Zoo gaf Basilios'
handschrift, bibl. van het
kleinzoon, Constantijn VII PorphyrogeVaticaan, Rome.)
netos (912-959), een beschaafd, geleerd
man, vijftig boeken uit met fragmenten uit de schrijvers der
oudheid.
Zijn varier, Leo VI, (886--912) heeft zijn naam verbonden aan de
uitgave van een nieuw wetboek. Hij was een krachtig vorst,
terwij1 Constantijn zich in de eerste plaats voor de literatuur en
de kunst interesseerde en de regeering overliet, eerst aan zijn
schoonvader, Romanos I Lekopnos, dien hij tot mederegent benoemde, en later, nadat ' Romanos in een klooster was gegaan, aan
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zijn gemalin Helena. Constantijn werd opgevolgd door zijn zoon
Romanos II (959-963), wiens weduwe, de schoone Theophano,
na zijn flood het bewind voerde voor haar beide minderjarige
zoons. Onder haar regentschap werd het land aangevallen door
de Wikingen en de Arabieren; ook zag zij zich genoodzaakt den
vrede te koopen van de Bulgaren, die onder hun vorst Simeon een
groot, machtig rijk hadden gesticht. Inmiddels gelukte het haar
tweeden gemaal, den veldheer Nikephoros II, dien zij op den troop
had geplaatst, het land van de Arabieren en de Bulgaren te be-
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Fig. 35. Keizer Alexios III (1195-1203), Keizerin Theodora en Keizerin Irene
(Moeller v. Alexios) . Fresco in het klooster te Trapezunt.

vrijden. Zijn moordenaar en opvolger, Johannes I Tzimiskes,
(969-976) zette met succes den oorlog tegen de Bulgaren voort,
loch eerst Basilios II (976-1025), een zoon van Romanos II, slaagde er in, hen volkomen te onderwerpen. De tsaar der Bulgaren,
Samuel, gaf in een vlammenden oproep aan de Slavische volken
van het Balkan-schiereiland het sein tot een volksbeweging tegen
de Grieksche onderdrukkers. Doch na een .verwoeden, bloedigen
strijd behaalden de Byzantijnen een volkomen overwinning (1018).
Wegens de strengheid, waarmede hij tegen de Bulgaren optrad,
kreeg Basilios den bijnaam "De Bulgarendooder". Zelfs de andere
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Zuidslavische volken werden nu gedwongen Basilios' heerschappij
te erkennen. Terwiji hij zich voorbereidde tot een strijd met de
andere erfvijanden des lands, de Arabieren, die zich op Sicilid
hadden gevestigd, stierf hij in 1025. Hij was een der grootste Byzantijnsche keizers, die de welvaart van het Oost-Romeinsche rijk
met onkreukbare rechtvaardigheid en energie bevorderde.
Zijn mederegent en opvolger Constantijn VIII was de laatste
mannelijke telg uit het Macedonische huis. Na zijn dood in 1028
trad voor het Byzantijnsche rijk het tijdperk der diepste vernedering in. De macht was in handers van intrigante, lichtzinnige
vrouwen, eerst Constantijn's dochter Zoe, later haar jongere zuster
Theodora. Zoe liet eerst haar gemaal Romanos III tot keizer uitroepen en na zijn dood een dienaar
aan het hof, Michael IV de Paphlagonier, met wien zij een huwelijk
aanging en in wiens dienst de
Noorsche koning Harald Hardrade
zijn eerste sporen verdiende. Na
Michael's dood adopteerde Zoe zijn
neef, Michael V Kalophates (10411042), die nu keizer werd. Hij liet
Zoe in een klooster opsluiten, doch
zij wist te ontsnappen, plaatste zich
nu aan het hoofd van een volksopstand en bracht Michael ten val.
Zelf besteeg zij hierop den troon en
Fig. 3 6.
Byzantijnsche keizerstrad voor den derden keer in het
kroon.
huwelijk, thans met Constantijn IX
Monomachos (1042--1054). Zoe stierf in 1050. Na den dood van
Constantijn kwam Theodora aan het bewind, dat zij voerde tot
haar dood in 1056. Na haar regeerde Michael VI nog een jaar.
Het rijk kreeg nu twee nieuwe vijanden in de Noormannen, die
de Grieken uit Zuid-Italic verdrongen en in de Seldsjoekken, die
naderden uit Klein-Azie.
In dezen tijd kwam tevens de breuk tot stand tusschen de Grieksche en de Roomsche kerk. Daar de paus een verbond sloot met
de Noormannen en de Grieksche kerken in Zuid-Italic aan zich
trok en beide kerken buitendien wedijverden om invloed te verkrijgen over de Slaven, sprak de patriarch te Coustantinopel,
Michael Kaerularios, in 1053, de verdoemenis uit over verschillende
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Latijnsche leerstellingen. De paus beantwoordde deze daud door
zijn legaten voor het hoogaltaar in de Sofiakerk te Constantinopel
de banbul tegen den patriarch te laten neerleggen (1054).
Daar het rijk dus al dieper en dieper vernederd werd en de
laatste keizers de regeering overlieten aan eunuchen, kwam de
aristocratie in opstand, in het bijzonder de families Komnenos,
Dukas, Angelos en Palaeologos. Izaak I Komnenos (1057-1059)
werd tot keizer uitgeroepen. Zijn familie bezat uitgestrekte grondgebieden in Paphlagonie en behoorde tot de machtigste in den lande. Daar Izaak zich in 1059 in een klooster terugtrok, ging de regeering over op een lid van de familie Dukas, Constantijn X (10591067) . Zijn weduwe, keizerin
Eudokia, werd verliefd op
een knappen jongen legeraanvoerder, huwde hem en
verhief hem tot keizer ondanks het verschil in leeftijd
onder den naam Romanos
Iv Diogenes. Toen hij op
een krijgstocht tegen de
Seldsjoekken gevangen was
bti,-nomen, sloot zijn plaatsvervanger Michael VII
Eudokia in een klooster op,
en toen Romanos terug- Fig. 3 7. Afbeeldingen van de keizerinnen
kwam, liet hij hem de oogen
Zoe en Theodora.
uitsteken. Onder zijn regeering verloor het Byzantische rijk zijn belangrijkste voorposten
tegen oost en west. In het oosten veroverden de Seldsjoekken, onder hun aanvoerder Solim4n, Klein-Azie en stichtten daar het rijk
Roem of Iconium. In het westen werd de laatste Grieksche bezitting in Zuid-Italie, Bari, veroverd door Robert Guiscard.
In Alexios I Komnenos (1081--1118) kreeg het Byzantijnsche
rijk opnieuw een krachtig vorst. Door verstandige binnen- en
buitenlandsche politiek gelukte het hem de macht van het rijk
weer te versterken en een groot deel der verloren gebieden te
heroveren. Hij keerde zich het eerst tegen de Noormannen. Om
de handen vrij te hebben, suste hij den adel door geld en titels.
Daarna sloot hij vrede met de Seldsjoekken en bewoog de Venetianen .tot een verbond door hun groote handelsvoorrechten en een
geheel handelskwartier in Pera toe te staan (1082). Toen Robert
Guiscard met een leger in Griekenland aankwam en naar Constan-
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tinopel optrok, werd hij teruggeroepen door zijn bondgenoot paus
Gregorius VII, die hem te hulp riep tegen Hendrik IV, daar deze
Rome bestormde. Robert Guiscard spoedde zich ijlings naar Rome
en Griekenland was gered. Robert's dood in 1085 bezwoer het gevaar, dat dreigde van de zijde der Noormannen. Nu echter begonnen de Seldsjoekken zich opnieuw te roeren, doch Alexios, begrij.
pend, dat hij hen alleen niet kon overwinnen, gebruikte hun wreede
behandeling van de Christenen als motief, , waarop paus Urbanus II de geheele Christenwereld te hulp kon roepen.
Wij hebben vroeger besproken, hoe deze wending den stout gaf
tot den eersten kruistocht. Het gelukte Alexios er zijn voordeel
mee te doer en een grout deel van Klein-Azie te heroveren. Bohemund van Tarente viel den keizer aan, doch werd volkomen verslagen door Alexios, die door uitgebreide handelsvoorrechten de
bewoners van Pisa tot zijn zijde had weten over te halen. De
levensloop van Alexios is door zijn dochter Anna Komnena besehreven in de "Alexiade".
Onder de regeering van Alexios' kleinzoon, Manuel Komnenos,
vond de tweede kruistocht plaats. Mede hierdoor drongen Westersche gewoonten het rijk binnen. Het Grieksche leger, het administratief beheer telde vele westerlingen ; de handel berustte bij
de bloeiende handelssteden Venetie, Pisa en Genua. Een poging,
om met geweld van wapenen (1171-1175) de afhankelijkheid aan
het Westen of te schudden, mislukte. Manuel vermeerderde trouwens zelf die afhankelijkheid door famil*verbinctingen met verschillende westersche dynastieen. Zijn doel was de westersche
keizerskroon op zijn hoofd te zetten, en erkend te worden als de
eenige wettige opvolger der oude Romeinsche keizers. Om dit doel
tebereiken, schaarde hij zich aan de zijde van paus Alexander III
in diens strijd tegen Frederik Barbarossa. Doch toen Mahuel in
1180 stierf, verhief zich aanstonds een hevige reactie tegen den
westerschen invloed. Bij massa's werden de Latijnsche bewoners
van Constantinopel ter dood gebracht; Maria van Antiochie, Manuel's Frankische weduwe, werd afgezet, en de Grieksche renaissance bereikte haar hoogtepunt.
Manuel werd opgevolgd door zijn minderjarigen zoon Alexios II,
doch na korten tijd baande zijn voogd Andronikos I Komenos
door het aanrichten van een gruwelijk bloedbad zich den weg tot
den troop . Alexios werd in 1183 doodgemarteld en ook Maria omgebracht. Andronikos wilde den adel in bedwang houden, doch deze
wendde zich tot de Noormannen om hulp. Zij kwamen en plunderden, waar zij konden, o. a. de rijke stall Thessalonika (1185). Door
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een oproer kwam de familie Angelos aan de regeering en Andronikos werd door het yolk van Constantinopel vermoord. Onder deze
dynastie werd de ontbinding van het rijk voltooid. De eerste
keizer uit dit huis, Izaak II, sloot, gelijk wij in het voorafgaande
zagen, een verbond met Saladin tegen Frederik Barbarossa en
haalde zich daardoor de vijandschap van de Hohenstaufen op den

Fig. 39. De intocht der kruisvaarders in Jeruzalem. (Schilderij van Eugene
Delacroix, 1 9e eeuw, in het Louvre, Parijs) .

hals, een vijandschap, die noodlottig zou worden voor Byzantium.
Tegelijkertijd landden de Noormannen in den Griekschen archipel
en veroverden de eilanden. Kephalonia en Zakynthos (1186). De
andere erfvijanden des rijks, de Bulgaren, trokken uit het zuiden
over de Maritza, die tot in onze dagen voor de Bulgaren is gebleven,
wat de Rijn is voor de Duitschers, nl. de rivier, waaraan de fierste
historische herinneringen zijn verbonden, vastgelegd in het yolks-
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lied: "Laat bruisen, Maritza. Uw bloedgolven rood". Onder de
vorsten Peter en Johannes Asan werd het nieuw-Bulgaarsche rijk
gesticht.
Het waren echter niet alleen buitenlandsche, doch ook binnenlandsche gebeurtenissen, die de ontbinding van het Byzantijnsche
rijk bespoedigden. Het grootgrondbezit groeide tot provincies,
waarvan de stadhouders onafhankelijke vorsten werden. Toen
Izaak Angelos in 1195 ten val werd gebracht door zijn broeder
Alexios III, vluchtte Izaak's zoon Alexios naar het hof van Philips
van Zwaben om hulp. In een vorig hoofdstuk bespraken wij, hoe
er een vijandelijke verhouding was ontstaan tusschen Byzantium en Venetie; toen nu de Duitschers voorstelden den vierden
kruistocht naar Constantinopel te leiden om Izaak's troon te herstellen, ging de doge van Venetie, Enrico Dandolo, hier grif
op in, vooral toen Alexios groote geldbedragen beloofde. Bij
de geschiedenis der kruistochten hebben wij gezien, hoe een
leger van kruisvaarders in 1204 Constantinopel bestormde en
een einde maakte aan het Byzantijnsche keizerrijk, dat uiteenviel in een aantal staatjes, die als belooning onder de kruisvaarders
werden verdeeld. Wel gelukte het een lid van de familie Palaeologos, Michael VIII, die regeerde over het binnen de grenzen van
het rijk gestichte keizerrijk Nicaea, in 1261 Constantinopel te heroveren en daardoor het Byzantijnsche rijk schijnbaar te herstellen;
doch met omvang, macht en aanzien was het voor goed gedaan.
Toen de Turken in 1453 Constantinopel veroverden, was de laatste
rest van het Romeinsche wereldrijk van den aardbodem verdwenen.

CHINA.
Heel ver in het oosten, verder dan alle landen, die wij tot nu toe
hebben beschreven, liggen onmetelijke gebieden, waar een cultuurleven is opgebloeid, dat in zijn hoofdtrekken geheel afwijkt van
dat in de westelijke rijken. Reeds in de oudste tij den heeft de
natuur een samenvloeiing of wederzijdsche beinvioeding tusschen
het uiterste oosten en de overige volken belet. Het staat vast, dat
toch een van deze verre volken eens veel westelijker heeft gewoond
dan thans het geval is, namelijk de Chineezen. Men neemt aan,
dat deze eens de streken rondom de Kaspische zee hebben bewoond. Misschien is het waarschijnlijker, dat hun oorspronkelijke woonplaats niet zoo dicht bij de Indo-Europeesche volken
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was gelegen, doch eerder in de berg- en woestijngebieden ten noorden van Indie en Thibet, het tegenwoordige Oost-Toerkestan. In
elk geval ligt de verhuizing der Chineezen van deze streken zoo
ver in het grijs verleden, dat, indien er in eenig opzicht cultureele
overeenkomst tusschen hen en de Indo-Europeesche volken heeft
bestaan, deze nu toch moeilijk kan worden aangetoond.
De tegenwoordige bewoners van China, de Chineezen, hebben
dus niet altijd gewoond, waar zij thans zijn gevestigd. Toen zij
vier of vijf duizend jaar geleden oostwaarts trokken, kwamen zij
niet in verlaten streken. Zij troffen er een yolk aan van den stam,
waartoe de tegenwoordige Thibetanen en Siameezen behooren.
Zeer zeker werd een groot deel der oorspronkelijke bewoners verj aagd; doch zij, die mochten blijven, gingen op in het uit het
westen gekomen yolk, zoodat gedeeltelijk een nieuw volkstype ontstond. De tegenwoordige
Chineezen zijn dus, als ras,
niet volkomen gelijk aan
het nomadenvolk, dat duizenden j aren geleden de
bergen en woestijnen verliet en zijn tenten opsloeg
aan de Si-kiang, de Jangtsekiang en de Hoang-ho.
Fig. 40. Pas over het hoogland van Pamir,
Bij de behandeling van
dat nog heden ten dage even verlaten en
onveilig is als drieduizend jaar geleden.
de geschiedenis in IndiE
spraken wij over het enorme bergland, dat de noordelijke grens van het land vormt. Het zijn
deze wijd-vertakte bergen, wier oostelijkste uitloopers de zuidgrens van het Chineesche rijk uitmaken. De westgrens van het
rijk wordt gevormd door de noordoostelijke uitloopers van het
ontoegankelijke hoogland van Pamir, "Het dak der wereld", gelegen ten noorden van de Himalaya. Ook noordwaarts van het
rijk liggen machtige bergketencn, waaronder Altai- en Baikalgebergten. Het is begrijpelijk, dat bergketenen met toppen van
7000 a 8000 M., die tot heden nog niemand heeft kunnen bestijgen,
een afsluiting vormen voor alle verkeer. Wel komen er dalen en
bergpassen voor, doch zooals de ontdekkingsreizigers, o. a. Sven
Hedin, verzekeren, bestaan die uit kale woestijnen, welke slechts
met onmenschelijke inspanning to bereizen zijn en waar men op
alle mogelijke moeilijkheden stuit. Het spreekt van zelf, dat deze
rotsen en woestijnen elk geordend verkeer met andere volken zoo
goed als onmogelijk maakten.

Het heilige sneer Aiwar in Indies
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De laatste grens, de oostelijke, wordt gevormd door de zee, waar
nog geen westersch koopman kwam in dezen tijd, vele duizenden
jaren vOOrdat de zeeweg om Zuid-Afrika zou worden ontdekt.
Lang niet geheel China bestaat uit bergen. Geweldige gebieden
aan den benedenloop der rivieren zijn laagland. Dit is weer verdeeld in drie gebieden, met de vroeger besproken rivieren Si-kiang,
Jangtse-kiang en Hoang-ho, elk met zijn eigen karakter en zijn
speciale natuurvoorwaarden. Dat deze onderling zeer verschillend
moeten zijn, kan men zich voorstellen, wanneer men bedenkt, hoe
uitgestrekt het rijk is. China is niet langwerpig van vorm, loch
eerder cirkelrond en toch is de afstand tusschen de noordelijke

Fig. 4 1 . Bamboeriet.

en de zuidelijke grens (aan de kust) 2200 k. M. to weten: van de
noordelijkste punt van Zweden tot de zuidelijkste punt van Italie.
Gelijk het klimaat in Noord-Zweden sterk afwijkt van dat in
Italie, zoo verschilt ook het klimaat in Noord-China van dat in
Zuid-China.
Zuid-China, aan de rivier de Si-kiang, heeft een geprononceerd
tropisch klimaat. De producten zijn dan ook dezelfde als van de
tropische zone. De dierenwereld is eveneens dezelfde als in Indie,
zelfs de huisdieren.
In het tweede laagland, dat van den Jangtse-kiang, bevinden wij
ons reeds in Midden-China en in een heerlijk sub-tropisch klimaat.
Tegenwoordig zijn deze streken bekend over de geheele wereld,
17
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sinds de menschheid thee drinkt. De theestruik werd echter in de
Chineesche oudheid nog niet verbouwd; de waardeering van haar
eigenschappen begint eerst duizend jaar geleden. De rijstbouw
daarentegen is in China altijd beoefend; deze voor de Chineezen
zoo belangrijke korensoort was van de oudste tijden een voorwerp
van vereering.
In Noord-China, aan de Hoang-ho, "de gele rivier", wordt het
klimaat niet door mildheid begunstigd. Het onderscheid tusschen
de j aargetij den treedt hier sterk op den voorgrond. Men kan dan
■■■

Fig. 42. Klooster op den "gouden berg" bij Tschen-kiang.

ook in deze streken geen groote vruchtbaarheid verwachten. Wel
is er altijd gerst verbouwd, zoolang de Chineezen dit laagland bewoonden, en ook de boekweitbouw is er reeds van ouden datum.
De Chineezen waren reeds in de tijden, die wij thans zullen behandelen, de beste landbouwers der wereld. Zij wisten het land te
besproeien door den, aanleg van duizenden kanalen. Elken duim
van den daartoe geschikten grond, trachtten zij te bebouwen, en
om het land te sparen woonden zij in holen of in booten op de
rivieren. Voor het verkrijgen van bouwmaterialen en grondstoffen
voor .de huisindustrie verbouwden zij bamboeriet.
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Tot voedsel voor de zijderupsen plantten zij den moerbeiboom.
De zijdefabricatie heeft haar vaderland in China. Om de productie voor zich alleen te houden, hielden de Chineezen de bewerking
zoolang mogelijk geheim. Eerst in de zesde eeuw, onder den oostRomeinschen keizer Justinianus, gelukte het, volgens de overlevering, eenige monniken in een hollen staf zijdevlinders mee
naar Europa te brengen. Heden ten dage is de veeteelt onbeduidend in China; door de ontginning der landstreken moest
deze meer en meer beperkt
worden. De veeteelt is echter,
in verhouding tot den landbouw, nooit noemenswaardig
geweest. In laaglanden is het
paard altijd zeldzaam; men bedient er zich van ezels. In de
westelijke berglanden vindt
men den tweebultigen kameel,
en als trekdier den buffel.
Schapen, varkens en allerlei
vogels zijn er van ouds geliefde
huisdieren.
De Chineezen waren altijd
uitmuntende handwerkers;
vooral in kunstnijverheid zijn
ze ternauwernood te evenaren.
De Chineesche werklieden
hebben prachtige voorwerpen
van brons en porselein vervaardigd. Nog is het den wesFig. 43. Keizer Shi-huang-ti laat klasterling onmogelijk porseleinen
sieke werken verbranden. (jonger
Chin. schilderij).
voorwerpen te vervaardigen,
die de vergelijking met de Chineesche kunnen doorstaan. Ook van het brons kan dit gezegd
worden, loch in de porseleinbewerking profiteeren de Chineezen
van een bijzonder soort klei, die in Europa niet voorkomt. Niet
weinig hielp hen de kennis van de verfstoffen, die ze uit plantensappen vervaardigden. Nog steeds zijn deze verfstoffen ons niet
geheel bekend. De bronsbewerking stond reeds tweeduizend jaar
voor Christus zeer hoog, terwijl de porseleinnijverheid eerst in de
negende eeuw v. Chr. opkomt. Het ornament op het brons bestond
ten deele uit geometrische motieven, ten deele uit natuurnaboot-
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singen, loch het diermotief kwam het allermeest voor. De menschenfiguur en het plantenmotief verschijnen eerst veel later,
waarschijnlijk door den invloed van het Boeddhisme.
DE GEESTELIJKE CULTUUR EN DE GODSDIENST.
Het was geenszins uitsluitend op materieel gebied, dat de cultuur

in China op hoog peil stond. Ook de geestelijke cultuur bereikte
hier al vroeg een belangrijke ontwikkeling. Zoo was het
schrijven er reeds van
overouden oorsprong;
men heeft aanteekeningen gevonden omtrent gebeurtenissen,
die duizend jaar voor
onze tijdrekening vallen. De letterteekens
werden gegrift in tafeltjes van bamboeriet.
Deze methode werd gevolgd door een andere,
waarbij penseelen werden gebruikt. Deze verandering trad in de
derde eeuw v. Chr. in.
Toen de letters niet
langer werden ingegrift, kon men zij destof gebruiken in plaats
van de tafeltjes. Vierhonderd jaar later,
dus bij het begin van
de tweede eeuw n. Chr.
Fig. 44. De Hemelsche tempel to Peking.
werd het papier uitgevonden. Doch na dien
tijd duurde het nog wel achthonderd jaar, eer men de boekdrukkunst leerde, aanvankelijk zonder losse letters.
De Chineezen hebben, in tegenstelling tot de Indiers, een sterk
ontwikkelden historischen zin. Er zijn ons vele historische mededeelingen bewaard gebleven. Een der grootste keizers, Sji-huang-ti
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(222-210) , vernietigde vele klassieke geschriften uit vrees, dat de
beroemdheid zijner voorgangers zijn eigen.roem zou verduisteren.
Deze daad werd hem echter zeer kwalijk genomen, vooral door de
ontwikkelde klassen.
Van de grootste uitvindingen en wetenschappelijke ontdekkingen der wereld zijn vele in China gedaan. Reeds in de oudste tijden moeteh de Chineezen de eigenschappen- van den magneet gekend hebben. Het buskruit kenden zij voor onze tijdrekening,
waarschijnlijk nog wel 400 jaar vroeger. Reeds in den overouden
tijd gebruikten zij het tientallig stelsel.

Fig. 45. Religieus feest in een monnikenklooster in Thibet.

De schilderkunst stond zeer hoog in China en werd door de
Japanners nagevolgd. De Chineezen schilderden niet graag naar
hun verbeelding, loch gaven tafereelen uit de natuur en het dagelijksch leven weer. In de muziek brachten zij het nooit ver; zij
hadden geen gevoel voor maat en harmonie.
De oudste godsdienst in China was een natuurgodsdienst, waarbij, gelijk men overal ziet, een groot aantal goden en geesten werden aangebeden. De hoogste godheden waren Sjang-ti of Yangtjan, "de hoogste Hemel", en Ti-Toe, de aarde. Deze twee waren
de oorsprong van alles. Ook de aanbidding van de geesten der
afgestorvenen was een belangrijk bestanddeel van den godsdienst.
Alleen bij de oude Egyptenaren ging de aanbidding der afgestorvenen verder. De voorouders moesten, volgens de Chineezen, be-
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handeld worden met evenveel achting, alsof zij nog tusschen de
levenden verkeerden. Door een soort van terugwerkende kracht
kwamen deze verdiensten den voorouders ten goede en zij, die
lang geleden geleefd hadden,
_!
konden door de verrichtingen
der nakomelingen hooge Weis
verwerven. Dit alles ontaardde wel in een bijna belachelijke overdrijving.
De eerste op den voorgrond
tredende mannen op het gehied van godsdienst en philosophie waren Lao-tse en
Kong-fu-tse, die eenigen tijd
voor Boeddha optraden.
Kong-foe-tse's opvattingen
kwamen geheel overeen met
het Chineesche temperament.
Zijn leerstellingen hadden
iets nuchters en rationalestisch en wonnen de meeste
aanhangers bid de ontwikkelde Idassen. Lao-tse daarentegen gaf een gevoelsleer, die
sterk overhelde naar de mystiek. Zijn stelsel vond zijn
grootsten aanhang onder d
lagere klassen.
a ,
R
Lao-tse's leer komt in veel
punten overeen met die van
Boeddha. Als het negatieve
beschouwde hij de tegenwerkende kracht van de begeerte,
Fig. 46. Gedeelte van den grooten Chineeschen muur, die omstr. 200 v. Chr. het positieve, en ieder moest
tot bescherming tegen de aanvallen der zich verdedigen in Tao, Boedwilde nomaden werd gebouwd. De ge- dha's "Nirwana".
heele lengte bedraagt, de vertakkingen
Kong-foe-tse was voor alles
meegerekend, ongev. 4000 km.
verstandsmensch en geheel
vrij van fanatisme. Terwijl hij zijn eigen leer verkondigde, viel
hij de oude officieele niet, althans niet direct, aan. Hij predikte
eerbied voor de wet, gehoorzaamheid en matigheid, vlijt en rechtzinnigheid. Bijzonder streng hield hij de hand aan den eerbied
tf
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voor de voorouders. Een dergelijke leer oogstte natuurlijk bijval
onder de heerschende klasse. Zelf was Kong-foe-tse een voornaam
man. Men kan echter niet zeggen, dat hij een bepaalde klasse voortrok : hij wees er met strengheid op, dat de vorst en zijn omgeving
het yolk tot voorbeeld moesten strekken.
Kong-foe-tse heeft het nageslacht onschatbare diensten bewezen
door het ordenen en verklaren, j a, zelfs vermeerderen van de
Chineesche canonieke geschriften, die vijf boeken omvatten en
dezelfde beteekenis hebben Ms voor ons de bijbel.

Fig. 47. Kong-foe-tse en
Boeddha. ( Japansche teekening).

Fig. 48. Lao-tse. Deze wordt gewoonlijk voorgesteld rijdende op een os.
(Reprod. uit een Chineesche
encyclopedie).

Eerst toen het Boeddhisme in Indie de heerschende godsdienst
was geworden, begonnen zijn aanhangers pogingen te doen het ook
buiten de grenzen te verbreiden. Het Boeddhisme verkreeg eerst
vele jaren na onze jaartelling toegang in China. Daar het Boeddhisme eigenlijk in de Chineesche volksziel meer klankbodem heeft
dan in de Indische, vonden zijn verkondigers in China grooter
aanhang dan in hun eigen land. Niettemin duurde het natuurlijk
langen tijd, voordat het geheel was doorgedrongen en eerst, nadat
de leer was vervormd naar de religieuze gevoelens van het Chinee-
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sche yolk. Een tijdlang heeft het er somber uitgezien voor den
nieuwen godsdienst; in de negende eeuw liet keizer Vutsjung de
Boeddhistische kloosters bij tientallen verwoesten en de monniken en nonnen bij duizenden verjagen.

MAATSCHAPPELIJKE VERHOUDINGEN.
In de oudste tijden schijnt in China een, zij het niet al te geprononceerde communistische maatschappij te hebben bestaan. De
grand behoorde aan den staat en wie er gebruik van maakte,
mocht hem toch niet als zijn eigendom beschouwen. En niet
alleen de bouwgrond
was staatseigendom,
neen, ook de wouden
rivieren, groeven en
grotten mochten niet
als bezit van particulieren gerekend
warden. De ontwikkeling bracht echter
groote veranderin-

Fig. 49. Het graf van Kong-foe-tse ten noorden
van de stad Kyfoe.

gen mee. Met den
tijd werden de wetten veranderd en
onder de bescherming daarvan ontstond ten laatste het

vrije en onschendbare eigendomsrecht.
De wetten waren streng, vooral jegens oproerlingen. De wetgeving was uitstekend geregeld. Eigenaardig waren de verordeningen betreffende de verhoudingen tusschen de beide sexen. Er waren speciale ambtenaren, die zorg moesten dragen, dat alle mannen haven dertig j aar en alle vrouwen boven twintig j aar trouw.den. Toch was het niet de bedoeling, dat men voor genoemden
leeftijd in het huwelijk trail, hoewel dat ook niet verboden was.
Een gezonde wet verbood het huwelijk tusschen naaste bloedverwanten. Het geslacht en het gezin waren heilige banden en zoowel
de oudste van het geslacht als de varier van het gezin hadden groote
macht. De positie der vrouw in China was niet zoo slecht als in
Indie.
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POLITIEKE GESCHIEDENIS.
In het algemeen kan men politieke gebeurtenissen de omlij sting
noemen, waarbinnen al het andere besloten ligt; doch daar, zooals
wij reeds opmerkten, China door zijn natuurlijke muren zoo goed
beschermd is en reeds in zijn uitgestrektheid zijn verdediging vindt,
spreekt het van zelf, dat de buitenlandsche politieke verwikkelingen in het tijdperk, dat wij hier bespreken, niet noemenswaardig
waren. Met de volken, die binnen China's natuurlijke verdedi-

Fig. 50. Uitzicht van de grot van Boeddha.

gingsmuren woonden, moesten zij daarentegen velerlei strijd uitvechten. Het is dus de binnenlandsche politiek, waarmede wij
zullen beginnen.
Volgens hun eigen berekening moet het land der Chineezen reeds
omstreeks 3000 jaar v. Chr. een rijk hebben gevormd, geregeerd
door een heerscher van "goddelijken oorsprong". Intusschen mogen wij gerust aannemen, dat deze eenheid, althans in bepaalde perioden, tamelijk zwak was. Later ontwikkelde zich een volkomen
feodaal systeem. Wen-Wang (1100 v. Chr.) deelde, om zich onder
de vorsten vrienden to verwerven, verschillende deelen van het rijk
uit, zoodat het ten laatste was verbrokkeld in niet minder dan 72
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feodaalstaten. Nog in den tijd van Kong-foe-tse was het verdeeld
in vele kleinere en grootere staten. Eerst door Sji-hoeang-ti (228210) werd de eenheid van het rijk hersteld. Hij wordt als een der
grootste keizers van China beschouwd. Hij dreef de lastige woestijnvolken terug en voltooide ter verdediging tegen die volken den
z. g. "Chineeschen muur" in het noorden, waarvan de bouw reeds
onder zijn voorgangers was begonnen. Sji-hoeang-ti breidde de
macht van den
keizer in hooge mate uit.
Na zijn flood kwamen de onderdrukte leenvorsten terstond in opstand en
zijn zoon, die hem
op den troon opvolgde, werd uit
den weg geruimd.
Temidden van deze verwarring
maakte een neef,
Liurpang, zich van
de regeeringsmacht
meester. Sindsdien
regeerde de Handynastie meer dan
400 j aar. Deze tijd
was zoowel in politiek als in cultureel
opzicht een glansperiode. Het rijk
werd naar alle
Fig. 51. De westzijde van de grot van Boeddha.
kanten uitgebreid
en er werden handelsbetrekkingen naar Perzie geopend.
Na de regeering van de Han-dynastie valt het land uiteen in
Brie rijken: West-, Oost- en Noord-China. Een heele reeks oorlogen werd gevoerd, loch de dynastie Tsin in Noord-China versloeg de beide andere en vereenigde het rijk opnieuw. Doch ten
laatste wisten vreemde, vooral Tartaarsche heerschers zich groote
deelen van het rijk toe to eigenen. Deze periode wordt de "tijd
der 16 staten" genoemd. Intusschen behield de Tsin-dynastie de
macht, totdat zij in 420 uitstierf. Opnieuw viel China uiteen, dezen
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keer in twee groote deelen : Noord- en Zuid-China. Deze splitsing
duurde tot 589, toen de Soe-Dynastie opnieuw het rijk onder zich
vereenigde.
In 618 kreeg de Tang-Dynastie (618-907) de macht in handen.
Het begin der regeering van deze dynastie beteekent een nieuwe
glansperiode in de geschiedenis van China.
Tai-Tsjoeng (626-649) is China's grootste keizer. Zijn regeering
kenmerkt zich door een krachtige politiek tegen de naburige wilde
stammen, waarvan de meeste Tai-Tsoeng's . opperheerschappij
moesten erkennen. Buitendien had een der weinige buitenlandsch-politieke gebeurtenissen uit de oudere geschiedenis van
China plaats: het land kwam in oorlog met Korea. Zooals alles
onder de regeering van Tai-Tsoeng, had ook dit een gunstig verloop en Korea werd onderhoorig aan China. De cultureele ontwikkeling nam in zijn tijd een hooge vlucht. Onder zijn regeering
kwamen ook de eerste Christelijke zendelingen in het land.
Ook Hsiin-tsoeng (712-756) was een krachtig keizer. Uit de geschiedenis van Indie weten wij, dat dit land door de Ariers gedeeltelijk veroverd is. Ook het Chineesche rijk werd in het westen
door de Ariers bedreigd, doch het gelukte Hsiin-tsoeung hen tegen
te houden. Het gelukte de Ariers later evenmin door oorlogen de
westelijke deelen van China te veroveren, doch op het gebied van
den godsdienst slaagden zij er des te beter in: op deze wijze kon de
band tusschen de centrale deelen en de meest verwijderde provincies van China verbroken worden. Het duurde niet lang, of de
Mongolen kwamen in opstand, waardoor vOOr 800 het Tarimbekken verloren ging. Zoo roemrijk als het begin der Tang-dynastie was geweest, zoo vernederend was haar einde; de eene provincie na de andere ontglipte aan de zwakke handen der regenten.
Na een tijd van binnenlandsche verwarring besteeg de Soengdynastie (960-1295) den troon. In 1227 verviel heel Noord-China
aan de Mongolen. Dezen handen onder hun hoofdman Djingiskhan hun macht over groote deelen van Azie uitgebreid. Een van
zijn opvolgers onderwierp heel China, doch de heerschappij der
Mongolen duurde slechts kort en na nauwelijks honderd jaar kon
het land zich opnieuw verheugen in een zelfstandigheid, die echter
toch niet lang zou Buren.
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JAPAN.
De Japansche eilanden zijn geenszins altijd het vaderland der
Japanners geweest, integendeel, eerst betrekkelijk laat, waarschijnlijk eerst in de zevende eeuw v. Chr., kwamen zij van het vasteland, men neemt aan van Korea.
De zeer algemeene voorstelling, dat Chineezen en Japanners
naverwante volken zouden zijn, ja, dat de beide naties denzelfden
oorsprong zouden hebben, is volkomen ongegrond. Deze beide volken hebben zelfs, wat ras betreft, zeer weinig gemeen. Waarschijnlijk zijn de Japanners het
naast verwant aan eenige
Noord-Mongoolsche stammen.
Hoe het zij, ongeveer 2500
j aar geleden trokken de Japanners hun tegenwoordig
vaderland binnen en verdreven de oorspronkelijke bevolking, die op een zeer laag
peil van beschaving stond.
Allereerst vestigden zij zich
op het verreweg grootste
eiland, Houto, doch allengs
verbreidden zij zich over bijna alle eilanden.
Evenmin als in China's
oudste geschiedenis is er gedurende vele eeuwen sprake
van buitenlandsche oorlogen, waaraan Japan zou hebben deelgenomen. Een vrij
Fig. 52. Onderaardsche Boeddha-tempel
late Japansche legende verin Siam.
telt, dat keizerin JongoKongo,- die in het begin der derde eeuw n. Chr. regeerde, Korea
zou hebben veroverd, en dat sindsdien de Japanners rechtmatige
aanspraken op dit schiereiland konden doen gelden. Men moet
niet al te vast aan de historische juistheid dezer legende gelooven,
maar zeker is het, dat de invloed der Japanners op het juist tegenover hen gdegen vasteland niet gering, is geweest. Intusschen
weten wij echter, dat de Chineezen Korea in het begin der zevende
eeuw hebben veroverd. De Japanners hebben dit natuurlijk niet
goedschiks toegelaten, doch hun poging om de Chineezen te beletten het groote schiereiland aan hun heerschappij 'te onderwerpen, werd door China met macht van wapenen verijdeld (663).
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Het geslacht Foejiwara, dat sinds 686 in samenwerking met de
oorspronkelijke dynastie van het land regeerde, trachtte met alle
kracht de eenheid van Japan te handhaven en den invloed van
China te bestrij den.
Evenals in de geschiedenis van China
zien wij ook hier, dat
verschillende deelen
des lands van tijd tot
tijd met elkaar in
strijd zijn en dat allerlei aanvoerders naar de
macht Bingen. Toch
schijnt in het algemeen
de eendracht in de binnenlandsche politiek
aanmerkelijk grooter
geweest te zijn dan in
China. De macht der
Foejiwara's nam aanvankelijk steeds toe en
zij zorgden ook angstvallig die te handhaven. Uit angst, dat
de grooten des lands
hun macht zouden be-

dreigen, vormden zij
een aanhang, die echter later hun meesters
gevaarlijk werd. Deze verandering voltrok
Fig. 53. Japan. De heilige berg Foeji-Yama.
zich in de elf de en
twaalfde eeuw. De direct daaropvolgende tijd was vol van verwarring en de draad der
gebeurtenissen is niet goed meer te volgen. De positie van den
adel werd steeds sterker en het resultaat was een volkomen aristocratische maatschappij.
Wij zagen reeds eerder, dat de regeering van Japan in handen
was van verschillende grooten, althans in de praktijk. De keizer
regeerde slechts in schijn. Niettemin poogde men de troonopvolging binnen de "goddelijke" dynastie te houden. Men keek niet
zoo nauw naar geslacht of leeftijd, of naar de afkomst der moeder.
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Alle leden van de familie van den regent werden opgenomen in
den adelstand en zoo nam deze stand toe in macht ten koste van
den keizer. Hoewel alleen hij rechtmatig bevoegd was, stelde
de adel de ambtenaren aan, j a, zelfs de naaste hovelingen van den
keizer.
Om ook voor de toekomst hun macht en voorrechten te handhaven lieten de edellieden niemand, die buiten hun stand stond,
tot de hoogere ambten toe. Deze werden dan ook toegewezen aan
families en niet aan personen. Eerst door den invloed van de
Foejiwara's, die de macht van
den adel wilden beperken,
was het ook mogelijk voor
lieden uit het yolk, zich tot de
ambten op te werken.
Behalve edellieden bestonden er in de vroegste geschiedenis van Japan bijna alleen
boeren. Het duurde lang,
voordat zich een werkeli,jke
koopmansstand ontwikkelde;
de arbeiders waren in dienst
van de edellieden. De positie
Fig. 54. Boeddhistische krijgers.
der vrije boeren was tamelijk
( Japansch werk).
moeilijk, daar de edellieden
Chineesche landbouwexperts op hun landgoederen aanstelden. De
landbouw op die bezittingen kwam zoodoende tot hoogen bloei,
zoodat vele boeren zich genoodzaakt zagen zich in heerendienst
te verhuren. Toch werden zij nooit door de edellieden misbruikt
en slavernij kwam niet voor. Zelfs misdadigers hadden niet te
lij den onder drukkende, langdurige slavernij.
Zoo bedreven in den akkerbouw als de Chineezen waren de
Japanners lang niet, maar zij maakten toch goede vorderingen.
Tegen de negende eeuw kan men spreken van een rationeelen
landbouw in Japan. Met behulp van kunstmatige waterwerken enz.
kwam men aanmerkelijk vooruit. Rijst was de hoofdkorensoort.
Thee werd veel verbouwd en de teelt van de zijderups nam een
groote plaats in.
Wat de overige materieele cultuur betreft, nam Japan in velerlei
opzicht een voorbeeld aan China, zooals zij in onze dagen een snel
gebruik maken van de Westersche ervaringen.
Het duurde verbazend lang, voordat het geestelijk leven in Japan een ontwikkeling bereikte, die in eenig opzicht vergeleken
mag worden met de Chineesche. Nog in lateren tijd werden kunst
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en wetenschap in Japan beoefend door Chineezen. Reeds vroeg
begon men met de studie van Chineesche klassieken. Eerst in de
zevende eeuw n. Chr. bespeurt men in Japan een zelfstandige geestelijke ontwikkeling. De in dezen tijd optredende groote filosoof
Shotokoedalski schreef o. a. eenige historische werken. Over het algemeen werd de
historie in Japan met grooten ijver beoefend, daar de Japanners een zeer nationalistisch, vaderlandslievend yolk zijn, dat
gaarne herinneringen aan moedige daden
der voorouders verzamelt. Kort voor 600
zegevierde het Boeddhisme, na fellen strijd,
over den ouden godsdienst.

DE GROEI VAN HET OSMAANSCHE
RIJK.
Bij de geschiedenis der Perzen bespraken wij een Turksch yolk, de Seldsjoekken.
Wij zullen thans de geschiedenis behandelen van een ander Turksch yolk, de Osmanen.
Hun oudste historie verliest zich in de
vaagheid der sagen, en eerst in het begin
van de dertiende eeuw voelen wij ons meer
op historisch vasten grond. Omstreeks
1220 hebben de horden van Djingis-Khan Fig. 55. Japansche Boedde Osmanen vermoedelijk zuid-westwaarts dha, zittend op een opengel aagd door Perzie en Armenie. Het yolk gevouwen lotosbloem.
dankt zijn naam aan zijn aanvoerder Osman. Deze droomde, dat hij de geheele wereld zou veroveren, een
stout plan voor een kleinen heerscher van een klein landje in
Klein-Azie! En toch zou zijn droom gedeeltelijk waarheid worden;
want al is niet de heele wereld door de macht der Osmanen veroverd, zij zijn toch een der machtigste rijken der wereld geweest,
al heeft Osman slechts het bescheiden begin van dat groote rijk
beleefd.
De Osmanen zijn altijd een krijgshaftig yolk geweest, niet het
minst bij hun eerste optreden in de geschiedenis. Om hun leger
grooter en vreesaanjagender to maken, roof den zij jongens in de
veroverde gebieden en voedden hen op tot uitmuntende krijgers
en fanatieke aanhangers van den Islam. Aldus ontstond het zoogenaamde Janitsarenleger, dat de schrik der Christenen zou
worden.
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In den tijd van Osman waren de veroveringspogingen vooral
gericht tegen het Byzantijnsche rijk. De strijd tegen dit land werd
voortgezet onder den volgenden Osmaanschen heerscher, Orkhan,
Osman's zoon, met het gevolg, dat de Byzantijnen al hun bezittingen in Azle verloren.
Orkhan kreeg een voorstel van den Oost-Romeinschen landvoogd,
den lateren keizer Johannes VI Kantakuzenos, dat Orkhan, wanneer hij de hand zijner dochter kreeg, hem zou bijstaan in den
strijd om het keizerschap. Orkhan ging op het voorstel in en de
Osmanen, die wij voortaan Turken zullen noemen, den naam,
waaronder zij in de geheele wereld bekend zijn geworden, zetten
den voet op Europeeschen grond. Het verbond tusschen Orkhan en
Johannes Kantakuzenos werd zoo innig, dat zij een gezamenlijken
veroveringstocht ondernamen tegen Stefan Doesj an (gest. 1355),
den heerscher van het machtige Servie, dat in dien tijd zijn heerschappij uitstrekte over Bulgarije, Albania en Macedonia. Het zou
niet gemakkelijk zijn voor het Turksche leger deze groote macht to
onderwerpen. De beslissing zou dan ook eerst vallen onder de regeering van Moerad I. In 1389 verloren de Serviers een grooten
slag, maar in naam behielden zij tot 1444 hun onafhankelijkheid.
Toen het Servische rijk viel, werd Montenegro vrij en kwam niet
onder Turksche heerschappij.
Intusschen hadden de Turken zonder vorm van proces het land
van hun bondgenooten onderworpen. Alleen Constantinopel bleef
hen trotseeren achter zijn zware vestingmuren.
De zoon van Moerad I, Baj azet I, bleef in geen enkel opzicht ten
achter bij zijn voorgangers en bracht in 1396 koning Sigismund
van Hongarije bij Nicopolis een volkomen nederlaag toe, hoewel
Sigismund's leger versterkt was met troepen uit nagenoeg alle
deelen van Europa. Overal zag men het dreigende gevaar. Juist
dacht Bajazet aan de bestorming van Constantinopel, het laatste
restje van het Oost-Romeinsche rijk, toen er iets anders kwam, dat
zijn aandacht vroeg. Timoer-Lenk, de groote vorst der Mongolen,
deed de macht der Turken, in den slag bij Angora in 1402, to niet.
Bajazet zelf werd gevangengenomen. Van de geschiedenis van
Timoer-Lenk weten wij echter, dat de macht van zijn rijk met
zijn flood eindigde, en tien jaar later kon Mohammed I (14131421) de deelen van het Turksche rijk opnieuw vereenigen. Reeds
onder zijn zoon Moerad II (1421-1451) was het rijk zoo sterk, dat
het vele veroveringen kon ondernamen. Moerad's zoon, Mohammed II, (1451-1481) zou de veroveraar van Constantinopel worden; in 1453 was het lot van deze stad bezegeld.
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Het groote Boeddha-beeld van Kamakoera in Japan.
Het beeld imponeert door zijn rust en zijn
geweldige afmetingen.

DE 14DE EEUW

Fig. 1. De gerestaureerde koningsstoel te Rense, waar de verkiezing der Duitsche
keizers plaats vond.

DE 14DE EEUW.
DE ONTBINDING VAN HET DUITSCHE KEIZERRIJK.
Na den flood van Koenraad IV in 1254 begon er in Duitschland
een tijd van innerlijke ontbinding. De nieuw gekozen koning
Willem van Holland viel op een veldtocht tegen de Friezen in 1256;
het rijk bleef gedurende een langen tijd, die in de geschiedenis
van Duitschland het "Interregnum" genoemd wordt, zonder koning. Door het betalen van reusachtige sommen gelukte het eindelijk den broeder van den Engelschen koning Hendrik III, Richard
van Cornwallis, een partij, met den aartsbisschop van Keulen aan
het hoofd, te bewegen om hem tot koning te kiezen, terwijl de
andere partij tegelijkertijd een familielid van den Hertog van
Zwaben, Allonsus X van Castilie, koos. Terwijl Alfonsusnooit naar
Duitschland kwam, werd Richard daarentegen in Keulen tot koning gekroond; hij stierf echter reeds na eenige jaren. Nu verviel
het land in een volmaakte anarchie; de vorsten, zoowel de geestelijke als de wereldlijke vochten om de erfenis van het Duitsch-
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Roomsche keizerschap ; zij trachtten zich de koninklijke rechten
en de eigendommen van de kroon toe te eigenen en onderwijl trokken roofridders plunderend en verwoestend het land door, waarbij
zij de landbevolking dwongen haar toevlucht te zoeken binnen de
sterke muren van de steden. De steden zagen zich genoodzaakt om
een verbond te sluiten tegen de plundering en ter bescherming
van de reizende kooplieden. Zoo sloten de Noord-Duitsche handelssteden met elkander verbonden, terwijl ook de steden aan den
Rijn zich vereenigden, ten einde de orde in het land te herstellen.
Onderwijl probeerden de keurvorsten, die het recht van koningskeuze hadden verkregen, tevergeefs om het over een opvolger
van Richard eens te worden: maar toen de paus ten slotte dreigde
zelf den ledigen troon te zullen bezetten, wanneer de keurvorsten
het met elkander niet eens werden, wist de burggraaf Frederik
van Neurenberg hen er toe te bewegen, dat zij hun keus lieten
vallen op zijn familielid Rudolf van Habsburg, die in 1273 inderdaad tot koning werd uitgeroepen.
Deze Rudolf stamde uit den burcht Habsburg aan de Aar in
Zwitserland, welken een lid van zijn geslacht in 1027 had gesticht. Na een met overleg en geluk gevoerde politiek hadden de
graven van Habsburg een groote hoeveelheid landbezit in Zwitserland en in den Elzas weten te verwerven: zij werden gerekend tot
de rijkste en voornaamste grafelijke families uit Zwaben. Maar
bij zijn keuze had Rudolf moeten beloven, dat hij het rijk zou
regeeren naar den wensch der keurvorsten. Door paus Gregorius X
ook bepaalde beloften te doen, gelukte het hem dezen eveneens
op zijn hand te krijgen. Rudolf's eerste handeling was een veldtocht tegen koning Ottokar II van Bohemen, die zijn candidatuur
in den weg had gestaan en die tot het laatst gehoopt had zelf in het
bezit te zullen komen van de Duitsche kroon. De strijd begon
daarmee, dat Ottokar zich tegen de koningskeuze verzette en
dat hij weigerde den verplichten leeneed of te leggen. Daarop
deed Rudolf hem in den rijksban, rukte met een leger naar
Weenen; Ottokar werd spoedig gedwongen om zich over te geven.
Hij moest Oostenrijk, Stiermarken, Karintie, Krain en Eger afstaan, en mocht Bohemen en Moravie slechts behouden als de
vasal van Rudolf. Maar toen de Duitsche vorsten ontevreden
werden over Rudolf's strenge heerschappij, gelukte het Ottokar,
die al spoedig berouw voelde over zijn onderwerping, hen in een
verbond te vereenigen tegen Rudolf. Deze begreep, dat het het
beste was, om hen voor te zijn; hij sloot daarom een verbond met
koning Ladislaus van Hongarije, wist in 1278 een beslissende
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overwinning bij Diirnkrut aan de March te behalen, waar Ottokar
viel. Diens zoon Wenzel II kreeg verlof om Bohemen te behouden,
terwij1 Rudolf zijn zonen Oostenrijk en Stiermarken als leenen
schonk.
Rudolf's laatste j aren werden in beslag genomen door zijn pogingen om door strenge wetten de rust en orde in het rijk te herstellen; maar zijn pogingen om zijn zoon als
opvolger te krijgen waren vergeefsch; bij zijn
flood in Spiers in het
jaar 1291 had hij ook
zelf nog niet de keizerskroon weten te verkrijgen. In de volgende an-,
derhalve eeuw wisselden verschillende dynastieen elkander dan ook
op den Duitschen troon
af. Door heel wat omkooperijen gelukte het
Adolf van Nassau zijn
koningskeus door te
drijven, waarbij de oudste zoon van Rudolf, Albrecht, gepasseerd werd.
Reeds in het begin
van zijn regeering had
Adolf een zwaren strijd
om den troon te voeren;
Fig. 2. Ruiterstandbeeld van Rudolf van Habsdaar hij met list en geburg, aan den voorgevel van den Dom te
weld Thuringen en MeisStraatsburg (teekening van L. Geyer).
sen van de rechtmatige
eigenaren ontroofde, sloten de meeste keurvorsten zich weer bij
Albrecht aan. Vier van hen kozen hem tot koning. Bij Gallheim
beproefde Adolf in 1298 zijn wapengeluk, maar hij werd overwonnen en bleef zelf op het slagveld.
In dezen strijd hadden de Zwitsers zich aan den kant van Adolf
geplaatst; deze had den reeds in 1240 door keizer Frederik II uitgevaardigden vrijheidsbrief bekrachtigd.
Om de Zwitsers te bedwingen, had Albrecht nu een landvoogd
aangesteld, die allerlei geweld tegenover de bevolking bedreef.
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Fig. 3. Rudolf van Habsburg, grafsteen
die overeenkomstig het gebruik des tijds,
tijdens zijn leven werd uitgevoerd, zoodat we zeker kunnen zijn van de gelijkenis. (Dom te Spier).

Inzonderheid maakte Hermann Gessler zich berucht
door zijn wreedheid. Hij
pleegde gewelddaden tegenover vrouwen en dwong de
boeren door zweepslagen
een burcht voor hem te
bouwen. Maar toen kwam
het weerbarstige yolk in
verzet. Het was niet gewoon
aan zulk een onderdrukking en in een vrijheidsoorlog, die later met sagen omsponnen werd, schudde het
het juk van den onderdrukker af. In een zomerschen
maannacht kwamen eenige
jonge moedige mannen op
de weide bij Riitli bij een,
waar zij met opgeheven
handen den eed aflegden,
dat zij niet zouden rusten
voor zij hun land bevrijd
hadden. Toen Gessler, om
het yolk zijn overmacht te
doen voelen als symbool
van Oostenrijk een hoed
ophing, en het bevel uitvaardigde, dat alien, die
dezen weg passeerden, dezen
hoed moesten groeten, weigerde een moedige jonge
man, Wilhelm Tell, die
daar met zijn zoontje voorbijkwam, dit bevel uit te
voeren. Hij, die bekend
stond als een uitstekend
boogschutter, werd gedwongen om een appel van het
hoofd van zijn zoon te
schieten, en toen hij daarop
tijdens een storm op het
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Vierwaldstatter meer in boeien in de gevangenis werd gevoerd,
gelukte het hem te ontkomen, waarna hij Gessler in een ravijn
bij Kiissnacht doodschoot.
Eerst in de critische negentiende eeuw werd de sage van
Wilhelm Tell terecht als historie verworpen; zij heeft ook zelfs
geen historische kern. De groote Duitsche dichter Friederich
Schiller heeft haar een dramatischen vorm gegeven.
De Zwitsers zetten onderwijl hun vrijheidsoorlog voort en bevochten in het jaar 1315 bij Morgarten een schitterende overwinning over Leopold van Oostenrijk; de Brie woudkantons Uri,
Schwyz en Unterwalden
vormden in hetzelfde j aar
een eedgenootschap te
Brunnen, waarna zij de
rijksvrijheid kregen. Bij
de eerste kantons voegden
zich in de 14de eeuw
Luzern, Bern, Zug, Zurich,
en Glarus.
Daar de Zwitsers onder
de regeering van koning
Wenzel zich in den strijd
tusschen de steden en vorFig. 4. Een ijlbode van den aartsbisschop
sten aan den kant van de
van Mainz brengt den aartsbisschop van
Trier het bericht van den moord op Albrecht,
eerste partij hadden geen noodigt hem uit tot de verkiezing van
steld, greep hertog Leoeen nieuwen koning te Frankfort. De bispold de Vrome van Oostenschop van Trier bevindt zich op den terugweg uit Rome.
rijk hen aan, om met een
slag een eind te maken aan
de vrijheid van dit eigenzinnige boerenvolk; maar bij Sempach
leed de belangrijk sterkere Oostenrijksche riddermacht een geduchte nederlaag tegen het minder talrijke Zwitsersche voetvolk
(1386) ; Leopold viel en Zwitserland was gered. Om dezen strijd
vormde zich de sage van Arnold van Winkelried, die, om te
zorgen, dat zijn landslieden het dicht aaneengesloten, met lansen
bewapende leger van de vijanden' konden doorbreken, dit leger
tegemoet liep, een zoo groote hoeveelheid lansen, als hij maar kon
omvatten, beetgreep en deze in zijn borst boorde.
Laat ons na dezen kleinen zijsprong naar Albrecht's strijd om
de kroon van Duitschland terugkeeren. Hij won die in de overwinning bij G011heim, maar onder de keurvorsten ontstond spoedig ontevredenheid over zijn politiek, vooral, nadat hij zich aan
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de zijde van Philips IV van Frankrijk had gesteld in diens strijd
tegen paus Bonifacius VIII. De drie aartsbisschoppen aan den
Rijn sloten zich aaneen, en besloten van Albrecht rekenschap te
eischen voor "zijn moord op koning Adolf"; maar Albrecht trok
haastig naar den Rijn en dwong de keurvorsten in een veldtocht,
die met groote verwoestingen gepaard ging, afstand te doen van
de tollen aan den Rijn en den handel voor de steden vrij te
. maken. Spoedig daarop gelukte het den pans hem te bewegen
zijn partij te kiezen. Hij besloot toen een andere politiek te volgen
en zijn familiebezit te vergrooten. Hij keerde zich daarom tegen
Bohemen eh Thuringen. Toen de laatste koning van het oude
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Fig. 5. Keizer Hendrik VII. (Marmeren sarcophaag te Pisa door Niccola Pisano,
tijdgenoot van den keizer).

Boheemsche koningsgeslacht, de nauwelijks zestienjarige Wenzel
III, vermoord werd, huwde Albrecht's zoon Rudolf de weduwe
van Wenzel II en besteeg den troon van Bohemen.
Bij een veldtocht tegen Thuringen kreeg Albrecht het bericht
van den dood van zijn zoon Rudolf: hij besloot nu den troon van
Bohemen weer te veroveren, dien Hendrik van Karintie in beslag
had genomen en wel voor zijn anderen zoon, Frederik; maar
plotseling viel hij in 1308 onder de handen van moordenaars, die
zijn eigen broederszoon Johan gehuurd had. Deze Johan kreeg
later den naam van den vadermoordenaar "Parricida".
Na zijn dood waren er weer meer candidaten dan ooit voor
den ledigen troon; het duurde bijna een jaar, voordat de keur-
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vorsten zich konden vereenigen om Hendrik VII van Luxemburg
aan te wijzen als Albrecht's opvolger (1308).
Op een rijksdag te Spiers, waar Hendrik zijn vonnis over Albrecht's moordenaren uitsprak, kwam er een zendbode uit
Bohemen, die zijn zoon Jan de kroon van Bohemen en de hand van
prinses Elizabeth, de zuster van Wenzel III, aanbood. Nadat Hendrik VII zijn tegenstanders met allerlei leenen had tevreden gesteld, ondernam hij den tocht naar Italie om de keizerskroon te
ontvangen. Hij droomde ervan het keizerrijk weer den vroegeren
glans en macht terug te geven. Italie be yond zich in dien tijd in
een staat van volledige ontbinding: de partij van den adel streed
om de macht en tuchtigde de bevolking met moord en brand. Tijdens de "Babylonische gevangenschap" van den paus, toen deze in
afhankelijkheid van den Franschen koning te Avignon zat, leed de
bevolking van Rome dubbel hard onder de onophoudelijke twisten
tusschen de families Colonna en Orsini. In herinnering aan den
roem en glans van vroegere tijden droomde daarom iedere Italiaansche vaderlander van een herstel van het Duitsch-Romeinsche
keizerschap. In zijn werk "Over de monarchie" verheerlijkt de
uit zijn vaderstad Florence gevluchte Italiaansche dichter Dante
het keizerschap, dat hij als een noodzakelijkheid beschouwt, als
een waardigheid, die haar onmiddellijken oorsprong in God heeft,
en die alleen het yolk van Rome en den keizer, maar niet den paus
toebehoort. In zijn later hoofdwerk "De Goddelijke Comedie"
smeekt hij den keizer om naar Italie te komen en dit land te
redden, dat als een wild dier geworden is, omdat niemand het in
langen tijd de sporen had laten voelen. Toen Hendrik VII in het
jaar 1310 den Mont Cenis overschreed, werd hij met gejubel door
de steden van Lombardije begroet; in het dal van den Tessino
stroomden de ruiters naar zijn vaandel; hij werd in Milaan met
de Lombardische kroon begiftigd. De Welfen en de aanhangers
van de Orsini's, die in beginsel zijn partij waren toegedaan, stootte
hij echter of door zijn strengheid, waarna zij in vertrouwen op de
hulp van koning Robert van Napels besloten 's keizers kroning in
Rome te hinderen. Met de hulp van de Ghibellijnen. gelukte het
Wenzel ondertusschen Rome binnen te dringen: gedurende veertien dagen woedde er een strijd tusschen de ruines van Rome; ten
slotte moest Hendrik zijn poging opgeven om zich in de St. Pieter
te laten kronen; hij moest, terwijl zijn vijanden hem beschoten,
genoegen nemen met de ruines van het Lateraan (1312).
Daarop keerde hij zich tegen Florence, dat aan den kant van de
Welfen stond; maar hij moest spoedig, door ziekte en honger in
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zijn leper gedwongen, de belegering opgeven en zich naar Pisa
terugtrekken. Nieuwe frissche troepen stroomden hem tegemoet.
Hendrik's bondgenooten hadden succes met dezen veldtocht. Het
was zijn bedoeling om den leider van de vij andelijke partij, Robert
van Napels, definitief te verslaan; toen werd hij in 1313 plotseling
ziek en stierf. In Pisa vond hij zijn laatste rustoord.
Nu vergaderden de keurvorsten weer om zijn opvolger te kiezen,
maar zij konden nu evenmin als vroeger het met elkaar eens

Fig. 6. Ridders van Hendrik VII bij een straatgevecht te Rome tegen de Guelfen,
1 3 1 2. (Provinciaal archief te Coblenz) .

worden; de eene partij met den aartsbisschop van Keulen. aan het
hoofd wilde den zoon van Albrecht, Frederik den Schoone, gekozen zien; de meerderheid, onder leiding van den aartsbisschop
van Mainz, Peter van Aspel, koos den Wittelsbacher Lodewijk van
Beieren. Beiden werden dan ook gekroond; nu moesten de wapenen alleen beslissen. Bij Mahldorf, aan de Inn, behaalde Lodewijk's bondgenoot, Johan van Bohemen, een schitterende overwinning over de troepen van Frederik; deze werd zelfs gevangen-

LODEWI JK VAN BEIEREN

genomen. Frederik
deed of stand van den
troon en beloofde
ook de kroongoederen
te zullen teruggeven;
toen hij trots de pogingen van den paus,
die hem zelfs met den
ban dreigde, zijn
woord gestand hield,
werd Lodewijk zoo
geroerd door deze
trouw, dat hij hem tot
medebezitter van de
koninklijke waardigheid en van de koninklijke goederen erkende: j a, hij dacht
er zelfs over om hem
als mederegent aan te
nemen, toen Frederik
in het jaar 1330 stierf.
Toen Lodewijk
weigerde aan den
eisch van paus Johannes XXII gevolg te geyen, die beweerde,
dat hem het beschikkingsrecht over de
Duitsche koningskroon toekwam, en
eveneens om voor den
pans te verschijnen,
werd hij in den ban
gedaan, terwijl over
het land het interdict
werd uitgesproken.
Maar toen de paus
nog bovendien zijn
toevlucht tot wereldlijke middelen nam
en Robert van Napels
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Fig. 7. Keizer Lodewijk van Beieren. (Relief van
roode zandsteen in het stadsmuseum te Mainz).
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tegen de aanhangers van Lodewijk, Matteo en Galleazzo Visconti,
te Milaan stookte, trok de koning naar Italie. Hij bevrijdde Milaan:
hij liet zich als Roomsch koning huldigen, en hij sloot met verschillende steden een verbond. Toen de Ghibelijnen eenige jaren
later door Lodewijk's tegenstanders hevig onderdrukt werden,
begaf hij zich wederom naar Italie. Hij werd te Milaan met de
Lombardische ijzeren kroon gekroond en verklaarde den paus
voor afgezet. In dienzelfden tijd begon een radicale strooming
onder leiding van mannen als William Occam en Marsilius van
Padua de macht en het aanzien van den pans te ondermijnen,
doordat zij de leer verkondigden, dat alleen Christus het hoofd
van de kerk was en dat alle verkondigers van het woord gelijk
aan elkaar waren. De hoogste kerkelijke autoriteit was dus niet
de paus, die geen voorrang boven de andere priesters kon laten
gelden, maar de concilien, wier besluiten op den bijbel berustten.
Te Rome werd Lodewijk in 1127 tot keizer gekroond door den
aldaar vertoevenden machthebber Colonna; maar daar de paus,
lien hij aanstelde, de algemeene ontevredenheid wekte, keerde
de haat van het yolk zich tegen den keizer; hij moest Rome verlaten, nadat men hem met steenen had geworpen. Om een eind te
maken aan den pauselijken invloed bij de koningskeuze, riep Lodewijk de keurvorsten in 1338 te Rense samen; hier werd toen
de zoogenaamde keurvorstenvereeniging gevormd, waarbij men
overeenkwam, dat hij, die door de keurvorsten als koning of
keizer zou worden gekozen, onmiddellijk bezitter van deze waardigheden zou worden, geheel onafhankelijk van de pauselijke bekrachtiging. Daarna werd de keizer van den ban vrijgesproken.
Maar de paus gaf inmiddels den strijd nog niet op: hij deed Lodewijk andermaal in den ban, bewoog vijf van de keurvorsten in
Rense samen te komen (1346) en een ouden vijand van Lodewijk,
Karel, den zoon van Johan van Bohemen, tot koning te kiezen.
Karel werd door den aartsbisschop van Keulen gekroond, maar
de steden en de overige keurvorsten bleven aan Lodewijk's zijde,
en eerst nadat deze voor het wapengeweld hadden moeten wijken,
gelukte het Karel om algemeen erkend te worden. Lodewijk
stierf kort daarna; hij was de laatste van de Duitsch-Romeinsche
keizers, die een poging deed om aan de keizerlijke waardigheid
de oude macht en het oude aanzien terug te geven.
Karel IV (1347 tot 1378) volgde in zijn politiek een meer practische gedragslijn; hij richtte zich tot een meer voor de hand liggende taak, zijn familiebezit uit te breiden. In zijn erfland Bohemen, waarop zijn "macht steunde, voerde hij allerlei verbete-
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ringen in; hij ondersteunde den handel, de
industrie en het mijnbedrijf ; hij bouwde
nieuwe burchten en
stichtte nieuwe steden;
hij vaardigde een
Boheemsch wetboek
uit, en legde in het jaar
1348 den grondslag
voor de universiteit te
Praag, de eerste in het
rijk. Met zijn mededingers naar den troon
had hij een heel gemakkelijk spel. Het
gelukte hem spoedig
zijn ergste tegenstanders, de Wittelbachers
aan zijn zijde te krijgen, en voor een groote
som gelds bewoog hij
den edelen, maar zwakken graaf Gunther van
Schwarzburg, die in
Frankfort tot koning
was gekozen, de kroon
neer te leggen.
In dezen tijd werd
Europa door de vreeselijkste besmettelijke
ziekte bezocht, die daar
ooit geheerscht beef t;
de zoogenaamde zwarte flood. Men zegt, dat
deze ramp door de
Mongolen veroorzaakt
is, daar deze bij een
mislukte belegering
van een stall in ZuidRusland de lijken van
hen, die in het leger
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Fig. 8. Keizer Karel IV. (Standbeeld uit het
einde van de 1 4de eeuw, afkomstig van een oud
huis te Neurenberg, thans in het museum te
Berlijn).

286

DE ONTBINDING VAN HET DUITSCHE KEIZERRI JK

aan de pest gestorven waren, in de stad wierpen, waarna zij wegtrokken. Deze vreeselijke vij and trok langs de Middellandsche
zee en Europa's kusten naar het noorden. In een nacht werden
dorpen en provinciesteden geheel ontvolkt. In vele steden
probeerde men zich door een
volledig isolement te beschutten, maar vroeger of later
kwam de vreeselijke gast toch
voor de deur. De ongelukkigen probeerden vergeefs te
vluchten; de dood hield hun
vlucht tegen. De voorlooper
van de Italiaansche renaissance, Boccaccio schildert in de
inleiding van zijn beroemd
boek "De Decamerone" de
ontzetting en den schrik, die de
menschen aangrepen. Aardbevingen, meteoren en misoogsten gingen deze besmettelijke
ziekte vooraf of volgden haar,
Fig. 9. De aartsmaarschalk en de
waardoor de ontzetting der
aartsschatmeester van het Duitsche
menschen
nog vergroot werd.
rijk. (leder -van de Duitsche keurvorAlle
familiebanden
werden
sten bekleedde een ambt). De afbeelding stelt voor den hertog van Sakverbroken; echtgenooten weisen-Wittenberg als aartsmaarschalk,
gerden elkaar hulp te geven;
die het zwaard voor den koning droeg
moeders lieten haar kinderen
en den markgraaf van Brandenburg
als aartsschatmeester, met den sleutel
in den steek; alle arbeid stond
van kamerheer. Beiden zijn gekleed in
stil en zelfs de artsen, die hier
vol ornaat: langen hofmantel van rood
fluweel met hermelijnen kraag en hofachteloos tegenover stonden,
hoed, nl. een roode muts met hernamen
de vlucht. Langen tijd
melijnen rand.
nadien vertelde men nog, hoe
men in de steden de verlaten
kerken vond, die tot rulnes vervallen waren en die volledig met
een rijke vegetatie waren bedekt. Hier had de "zwarte dood"
soms in een nacht, de stad ontvolkt; men was geheel en al vergeten, dat daar eens een stad en een kerk hadden bestaan; en
eerst verscheidene honderden jaren later kwamen deze dan
weer aan het licht. In hun wanhoop begonnen de menschen
zich te geeselen om Gods toorn of te wenden, daar zij
meenden, dat deze de oorzaak van de vreeselijke ziekte was.
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In groote scharen trokken de zoogenaamde "Flagellanten"
door het land; zij zongen psalmen; zij geeselden zich zelf en anderen op hun bloote ruggen, zoodat het bloed in stroomen vloeide.
Daar men geen verklaring kon vinden voor deze om zich heen
woedende ziekte, wierp men de schuld op de Joden. Van Provence uit verspreidde zich het gerucht, dat de Joden de bronnen
vergiftigd hadden; spoedig
waren de Jodenvervolgingen
in vollen gang. In Frankrijk,
in Zwitserland, in Duitschland werden de Joden in de
steden bij massa's vermoord
en hun wijken verbrand. Zoo
werden in Straatsburg in een
keer twee duizend Joden verbrand. In Polen, waar de
koning een Joodsche minnares had, vonden de vervolgden een schuilplaats. In den
korten tijd, dat de "zwarte
dood" in Europa woedde,
vielen er ongeveer vijf en
twintig millioen slachtoffers.
Dat was voor dezen tijd een
ongehoorde verwoesting;
maar het vermeerderd kinderaantal, dat hierop volgde,
vergoedde weer spoedig die
verliezen.
Met paus Clemens VI stond
Karel IV op goeden voet; zonder in te gaan op de uitFig. I 0. Everhard van Wurtemberg.
noodiging van het yolk te
(Naar een grafsteen in de Stiftskirche
Rome, zonder ook gehoor te
te Stuttgart).
geven aan de vurige aansporing van den grooten Italiaanschen dichter en geleerde Petrarca
om zich door het yolk van Rome met de keizerlijke insignia te
laten sieren, trok Karel in 1355 naar Italie om de keizerlijke kroon
van den pauselijken legaat in ontvangst te nemen. Ofschoon het
yolk te Rome hem smeekte om te blijven om Rome weer tot
de hoofdstad der wereld te maken, verliet hij, de belofte, die hij
den paus had gegeven, getrouw, binnen 24 uren de stad, gevolgd
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door den haat en den hoon van alle vaderlandschgezinde Italianen.
Bij zijn thuiskomst regelde hij door middel van de "Gouden bul"
de wijze, waarop de koningskeuze zou plaats vinden. Na den
dood van een koning zou de vicaris van het rijk de zeven keurvorsten te Frankfort samen roepen : Brie van deze waren de
aartsbisschoppen van Keulen, Trier en Mainz; de leider der keurvorsten zou de koning van Bohemen zijn. Konden deze het binnen
dertig dagen over de keus niet eens Worden, dan zouden zij op
water en brood worden gezet. De keurvorsten zouden voorts
ieder jaar samenkomen om met den koning over de aangelegenheden van het rijk te beraadslagen. Bovendien trof men een regeling voor de opvolging in de keurvorstendommen : de eerst geboren manlijke spruit zou opvolgen; het zou verder verboden
zijn de keurvorstendommen te verdeelen. De keurvorsten kregen
bovendien vele privileges: er werd vastgesteld, dat hun onderdanen geen recht hadden om bij den keizer te appelleeren. Over
het recht van den pans om de koningskeus te bekrachtigen werd
daarentegen met geen woord gerept. Door een verstandige familiepolitiek gelukte het Karel de tegenstanders van de "Gouden
bul" op zijn zij de te krijgen.
Om in het bezit van Brandenburg te komen, huwde Karel zijn
dochter in 1373 uit aan den markgraaf Otto IV, den zoon van
Lodewijk van Beieren, dien hij bewoog Brandenburg af te staan
tegen een j aarlijksche uitkeering.
In de "Gouden bul" was ook een verbod vervat tegen de stedenbonden. Daar weinige van die steden over genoegzame middelen
beschikten om eigen troepen tegen de roofridders en vorsten, die
de kooplieden bestookten, op de been te brengen, kwamen deze
daardoor in een verbazend moeilijke positie. De steden in Zwahen werden bijzonder hard aangegrepen door graaf Everhard
van Wurtemberg. Trots het verbod van de "Gouden bul" vormden zij een bond onder leiding van Ulm; toen de keizer een
van deze steden als leen aan Everhard gaf, grepen deze naar de
wapens. Zij overwonnen hem en hij moest de Zwabische steden
teruggeven, haar privileges bekrachtigen en haar een recht toekennen om zich aaneen te sluiten. In den vredestijd, die nu voigde, beleefden die steden een bloei als nooit te voren; de prachtige
kerken en paleizen in Ulm en Neurenberg leggen daar ook heden

ten dage nog getuigenis van af. De Hanzesteden, ten getale van
70, onder leiding van Lubeck, Hamburg en Keulen kregen de gelegenheid om haar kracht te toonen in den strij d, dien zij te
voeren hadden tegen den vijand van de Noordduitsche steden,
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Waldemar Atterdag van Denemarken. Deze werd bij den vrede
van Stralsund (1370) gedwongen aan de steden een zekeren invloed toe te kennen op de koningskeus in Denemarken.
Door huwelijken, waardoor Silezie, de Lausitz en de OpperPaltz in zijn bezit kwamen, vergrootte Karel op een aanzienlijke
wijze zijn familiegoederen; het gelukte hem, ook de keurvorsten
te bewegen zijn zoon Wenzel tot koning te kiezen (1376). Na een
bezoek aan Frankrijk, waarbij hij den Franschen kroonprins, den
dauphin, die reeds in 1349 Dauphine gekregen had, met het koninkrijk Bourgondie beleende, stierf hij in 1378 te Praag.
Wenzel (1378 tot 1400), de oudste zoon van Karel IV, die hem
nu opvolgde, was een wankelmoedig en wreed koning, die vol-

Fig. 11 en 12. Het zegel van de gouden bul.

komen zijns vaders heerschersgaven miste. Reeds zijn eerste task
als koning, een eind te maken aan den strijd, die in 1377 in de
kerk was uitgebroken, bij Welke gelegenheid er twee pausen gekozen werden, van wie de een in Avignon en de ander te Rome
zetelde, die elkander wederkeerig in den ban deden, en die elkander benadeelden door hun kerkprovincies uit te zuigen reeds deze
taak mislukte volkomen; eenzelfde noodlot rustte op zijn poging om een eenheid te brengen tusschen de steden en de vorsten.
Daar de adel in Zwaben een verbond tegen de steden had gesloten,
het zoogenaamde Leeuwenverbond, waarin ook ridders uit het
Rijnland waren opgenomen, namen de Zwabische steden op Naar
beurt in een bijeenkomst te Konstanz (1385) ook vijf Zwitsersche
19
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steden in haar verbond op. Bij DOffingen bij Stuttgart kwam het
tot een treffen tusschen de stedelijke groepen en die van de heeren, welke aangevoerd werden door den ouden Everhard en zijn
zoon Ulrich. Na een buitengewoon bloedigen slag, waarin Ulrich
viel, sloegen de stedelijke troepen op de vlucht. Op soortgelijke
wijze liep het met de steden aan den Rijn af, die langzamerhand
gedwongen werden om zich te onderwerpen. In het jaar 1389
gelukte het Wenzel te Eger een algemeenen landvrede in te stellen, waarbij de steden zich verplichtten geen verdere bonden meer
te sluiten. Dit was Wenzel's laatste regeeringsdaad. Toen hij
merkte, welk een gering succes hij bij alles had, wat hij ondernam, trok hij zich in
zijn slot te Praag terug
en liet hij de leiding
geheel los. Dit was de
reden van een algemeene ontevredenheid
tegen hem; deze opgezindheid
roerige
werd nog aangewakkerd door de wreede
handeling, die Wenzel
den generaal-vicaris
Fig. 13. Konig Wenzel. (Miniatuur van
van
Praag, Johan van
een handschrift in de Hofbibliotheek te
Weenen) .
Nepomuk, deed ondergaan, die in den strijd
tusschen den aartsbisschop en den koning, weigerde om de partij
van den eersten te verlaten, waardoor de koning in zulk een razernij ontstak, dat hij hem in den nacht aan handen en voeten
gebonden in de Moldau liet werpen. Wenzel's tegenstanders,
hoofdzakelijk de Boheemsche aristocratie, vereenigden zich nu
in een verbond; zij sloten een vergelijk met Wenzel's neef Joost
van Moravie en keurvorst van Brandenburg, en met zijn jongeren
broeder Sigismund, die zoo gelukkig was om zich in het bezit
te stellen van den troon van Hongarije en die nu ook gaarne
wenschte koning van Duitschland te worden. Zij namen Wenzel
gevangen; maar de Boheemsche burgers stelden zich aan zijn
kant en bevrijdden onder leiding van Wenzel's broeder, Johan van
GOrlitz, den gevangene. Daar Wenzel snel zijn beloften brak en
daar zijn belangrijkste helper Johan spoedig stierf, kwam hij
geheel in de macht van den adel; hij moest zich onderwerpen
aan de bepaling, dat Joost van Moravie zijn mederegent zou wor-
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den. Onderwijl overwogen de keurvorsten de afzetting van Wenzel, daar zij er buitengewoon ontstemd over waren, dat hij den
hertogstitel aan Galeazzo Visconti verkocht had en diens heerschappij over Milaan erkende. Na een lange weifeling tusschen
verschillende troonkandidaten werd eindelijk in 1400 Ruprecht
van de Paltz te Rense tot Duitsch koning gekozen door de vier
keurvorsten aan den Rijn, terwiji Wenzel Bohemen behield.
Ruprecht van de Paltz (1400 tot 1410), een welmeenend en begaafd, maar zwak vorst, beschouwde het als zijn eerste taak om
de keizerkroon op zijn hoofd te zetten; hij trok daarom, gevolgd
van verscheidene Duitsche vorsten over de Alpen (1401) ; hij
werd ook opgewekt om dat te doen door de tegenstanders van
het huis Visconti, terwijl Galeazzo Visconti, tegelijkertijd Wenzel uitnoodigde om naar Italie te komen, ten einde daar tot keizer
te worden gekroond. Buiten de poorten van Brescia leed Ruprecht
echter een beslissende nederlaag tegen de geoefende condottieri,
die beroepssoldaten waren: zijn aanhangers verlieten hem en onder
hoon en verachting moest hij een smadelijken terugtocht aanvaarden. Ruprecht's nederlaag in Italie gaf zijn tegenstanders
wind in de zeilen; onder leiding van den aartsbisschop van Mainz
sloten zij in Marbach (1405) een verbond "ter bescherming van den
landvrede", zooals dit zoo mooi werd uitgedrukt. De aartsbisschop
sloot ook een verbond met Frankrijk; hij bereidde zich er op voor
om met een leper van roofridders en buitenlanders een eind te
maken aan Ruprecht's macht, toen deze door zijn plotselingen
dood (1410) zijn vijanden voorkwam.

Dg PAUS IN CONFLICT MET DE WESTERSCHE
MOGENDHEDEN.
De nationale krachten, die door den strijd van den paus met
de vorsten in het leven waren geroepen, zouden op een gegeven
oogenblik gevaarlijk voor het pausdom worden. Toen er met
Bonifacius VIII (1294 tot 1303) weer een krachtig paus op den
zetel van Petrus kwam te zitten, die vast besloten was om het
pausdom zijn vroegeren glans en macht terug te geven, bleek, dat
de kerkelijke machtsmiddelen uit den tijd van Gregorius VII en
Innocentius III hun kracht verloren hadden. Door de kruistochten
was de religieuze belangstelling gericht op de heilige steden van
het oosten. Rome kwam volledig in de schaduw te staan in denzelfden tijd, dat de antieke cultuur zich een weg naar het westen
baande, wetenschap en onderzoek van kerkelijke banden vrij-
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maakten en zoo het aanzien van den paus ondergroef. Om hiertegen iets te doen en om den invloed van de kerk op de Christenen
weer te herstellen, schreef paus Bonifacius in het jaar 1300 een
jubeljaar uit, dat in Rome zou gehouden worden, blijkbaar naar
het voorbeeld van de oude, Romeinsche eeuwfeesten. In een
pauselijke bul werd medegedeeld, dat zij, die in het jubeljaar,
dat aan het begin van iedere eeuw zou gehouden worden, een pelgrimstocht zouden maken naar de graven van de apostelen, daarvoor kwijtschelding van al hun
zonde-straffen zouden krijgen. Dit
denkbeeld bleek uitmuntend te
zijn; want de pelgrims stroomden
bij honderdduizenden naar de heilige stall. Het waren ondertusschen
menschen uit de breede lagen der
maatschappij, die naar Rome kwamen, terwijl geen enkele vorst den
roep volgde. Er zou ook spoedig
blijken, dat de paus zijn invloed
op de wereldlijke vorsten verloren
had. De koninklijke macht in
Frankrijk had onder Philips den
Schoone (1285 tot 1314) een zoodanige uitbreiding aangenomen,
dat zoowel de leenmannen als de
geestelijkheid dit begonnen te
voelen. Zoo legde de regeering ook
Fig. 14. Paus Bonifacius VIII kon
digt den jubelaflaat of aan degenen,
aan de priesters belasting op en
die in 1 3 00 de bedevaart naar
bemoeide
zij zich op verschillende
Rome volbrachten. (Naar een
manier met de aangelegenheden
schilderij van Giotto in de Basiliek
St. Giovanni Laterano te Rome).
der kerk. Hiertegen protesteerde
Bonifacius. Hij riep de Fransche
bisschoppen op tot een concilie te Rome. Van Fransche zij de werd
de stelling uitgesproken, dat de koning zijn waardigheid direct
aan God ontleende en dat hij Hem alleen gehoorzaamheid verschuldigd was; er volgde toen een uitwisseling van in scherpen
stijl geschreven brieven: meer dan ooit te voren deed Philips een
beroep op het nationaliteitsgevoel van het Fransche yolk. Er werd
in het jaar 1302 — het was de eerste keer in de geschiedenis van
het Fransche yolk — een werkelijke rijksdag bij elkaar geroepen.
Want op dezen rijksdag werden voor den eersten keer ook afgevaardigden van de steden opgeroepen. In de kerk de "Notre Dame"
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te Parijs zwoeren de bijeengekomenen op leven en dood, dat zij
aan Philips' zij de zouden blijven; na een rede vol scheeve voorstellingen van zijn vice-kanselier, Guillaume de Nogaret, verklaarde een vergadering van groote heeren, dat de paus een valsche profeet was, en dat hij door een algemeene kerkvergadering moest
veroorworden
deeld. Toen Bonifacius hiervan bericht kreeg, wilde
hij den banvloek
over Philips uitspreken en diens
onderdanen van
hun eed van trouw
ontheffen. In de
bul "Unam Sanctam" van het jaar
1302 zette hij tot
ergernis van den
Frankenkoning uiteen, hoe hij zich de
verhouding van de
geestelijke tot de
wereldlijke macht
dacht. Maar tijdens een oproer te
Rome was de paus
gedwongen om zich
terug te trekken
naar zijn geboorteplaats Anagni; op
een vroegen morgen nu drong Nogaret, die door
Fig. 15. Paus Bonifacius VIII gevangengenomen
door Nogaret, kanselier van Philips den
Philips naar Italie
Schoone.
was gezonden om
zich in verbinding te stellen met de vijanden van den paus, samen
met Sciarra Colonna in het pauselijk paleis. De tachtigjarige, die
om de indringers te imponeeren in groot ornaat verschenen was,
werd. door hen gevangengenomen. Het gedeelte van de bevolking
dat den paus trouw was gebleven, bevrijdde hem wel is waar na
drie dagen; maar de gemoedsbeweging was voor den ouden man te
sterk geweest, en hij stierf niet lang daarna in 1303.
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De opvolger van Bonifacius verzoende zich met Philips, maar
stierf reeds in het volgende jaar; en nu wist Philips te bewerken,
dat de aartsbisschop van Bordeaux onder den naam Clemens V
den pauselijken stoel besteeg. Deze voegde zich volledig naar
Philips' wenschen; van nu of aan hielden de pausen hun verblijf
te Avignon, waardoor zij marionettes in de handen van den Franschen koning werden. De zeventig jaar, dat dit duurde, wordt in

Fig. 16. Het pauselijke paleis te Avignon.

de geschiedenis van de kerk "De Babylonische ballingschap van
den Paus" genoemd. Gemakkelijk gelukte het, het eens zoo machtige pausdom te doen vallen in een strijd met een pas ontwaakt
nationalisme. Spoedig zou blijken, welk een gewillig werktuig de
paus in de handen van den Franschen koning was geworden; Philips toch zette kort daarna den grootsten strijd van zijn leven in:
zijn worsteling met de Tempeliers. Deze orde was, zooals wij in de
geschiedenis van de kruistochten hebben medegedeeld, omstreeks
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1118 te Jeruzalem gesticht, ten einde strijd met de ongeloovigen
te voeren. Na de kruistochten vond de orde een toevlucht in Frankrijk; zij verstond de kunst om ontzaglijke rijkdommen te vergaren
en een macht te ontwikkelen, die in vele opzichten in conflict moest
komen met de groeiende koninklijke macht. Toen de grootmeester
de gelden terugeischte, die de orde aan den Franschen koning had
geleend, besloot Philips haar te ontbinden en haar medeleden van
ketterij te beschuldigen. Hij maakte daarbij gebruik van de geheimzinnigheid, waarmede de orde haar bijeenkomsten omgaf; hij
beschuldigde haar van onzedelijkheid en van bespottingen van het
heilige; zoo zouden bijvoorbeeld de nieuwe leden gedwongen worden om Christus te verloochenen, en om op het crucifix te spuwen.
Op een dag werden alle Tempeliers in Frankrijk gevangengenomen ; door de meest onmenschelijke pijnigingen werden sommigen
van hen gedwongen om alle beschuldigingen te bevestigen. Paus
Clemens V zag zich genoodzaakt om op een concilie te Vienne
(1312) de orde op te heffen; hij verordende, dat haar eigendommen tegen een goede som gelds aan de Johannieters zouden worden afgestaan. Een deel van de leden gelukte het om te vluchten;
anderen werden in kloosters en gevangenissen opgesloten; terwijl
Jacques du Molay en vijftig anderen, die de of gedwongen verklaringen hadden herroepen, levend verbrand werden. Philips
wist tevens te bewerken, dat de koning van Engeland Eduard II
eveneens de orde in zijn land ophief (1308) ; bij deze gebeurtenis
vond de pijnbank voor den eersten keer haar toepassing in Engeland. Toch ging men hier nooit zoo ver als in Frankrijk.
Ofschoon vele vrome Christenen o. a. de heilige Brigitta, hun
best deden, om de pausen er toe te brengen weer naar "de heilige
stad" terug te keeren, hielden deze toch de eerste tientallen van
jaren hun verblijf te Avignon; toen de paus eindelijk in 1377 ntar
Rome terugkeerde, had dit alleen tengevolge, dat het college van
kardinalen na zijn dood onder den druk van het Romeinsche yolk
een Italiaan koos, terwijl de meesten van hen, toen ze in veiligheid waren, een ander kozen, die zijn verblijf weer in Avignon
hield. In de nu volgende vijftig jaren zat er dus een paus te Avignon en een te Rome; deze zogen hun landen door middel van alle
mogelijke belastingen uit. Hun wederzijdsche twisten ondergroeven de rest van het aanzien, dat de pauselijke stoel nog bezat; daardoor werd een weg gebaand voor de reformatie der kerk "in hoofd
en leden".
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FRANKRIJK IN DE VEERTIENDE EEUW.
Philips de Schoone van Frankrijk werd bij zijn dood (1314) door
zijn zoon, den onbeteekenden Lodewijk X, opgevold. Daar deze
- slechts een dochter
naliet en de stenden
I
de vrouw van het erfrecht uitgesloten beschouwden, werd zijn
broeder Philips V koning. Na diens dood
(1322) besteeg zijn
jongste broeder Karel
IV den troon. Met
hem stierf het geslacht der Capetingers
in rechte lijn uit; de
kroon kwam aan een
zijlijn, aan het huis
Fig. 1 7. Het ordehuis der Tempelheeren to Parijs
(Ets uit de 1 6de eeuw in de Nationale Bibliotheeek
Valois.; de eerste koaldaar) .
ning van deze lijn
was Philips VI, een
broederszoon van Philips
den Schoone. Onder zijn
regeering brak in het jaar
1339 een oorlog met Engeland uit, die in de geschiedenis den naam van
honderj arigen oorlog
draagt en die eerst in
1453 eindigde. Daar
Philips de nationale partij in Schotland tegen
Eduard III ondersteunde
en ook Vlaanderen een
strij dappel werd, aangezien
de graaf en de edeFig. 1 8. Philips VI van Frankrijk (Door een
len zich bij Philips aantijdgenoot op bout geschilderd) .
sloten, terwijl de burgers,
wegens de lakenindustrie
van Engeland afhankelijk, onder aanvoering van Jacob van Artevelde, bescherming bij Eduard III zochten, kwamen de Fransche
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en de Engelsche belangen tot een zoo scherp mogelijk conflict. De
Engelsche koningen hadden altijd voor de Fransche bezittingen
de Fransche koningen als hun leenheer moeten erkennen. In
Philips Augustus reeds had Frankrijk een krachtig koning gevonden, die het als zijn Joel beschouwde om de kroon weer in het
bezit te stellen van de landen, die aan de vazallen waren gekomen,
en die bovendien het aanzien van de koninklijke macht weer wilde
herstellen. Als schakel in deze politiek was het dus ook zijn strewn om de Engelschen uit Frankrijk te verdreven. Deze langdurige strijd vond in den honderdjarigen oorlog zijn hoogtepunt en
zijn afsluiting. Engeland was goed voor dezen oorlog toegerust.
De schatkist was gevuld met de opbrengsten van de tollen en met
de gelden verkregen door den wolhandel; de wol was in die dagen
namelijk het belangrijkste uitvoerartikel. Het krijgshandwerk
had het yolk zich eigen gemaakt op de slagvelden tegen de Schotten. De troepen bestonden uit zonen van het eigen land, die verplicht waren om onder de vanen te dienen; dit lichtgewapende
voetvolk zou spoedig zijn superioriteit over de zware Fransche
cavallerie bewijzen. In het jaar 1339 werd de oorlog verklaard;
Eduard III toog naar het vaste land. Hier had hij het genoegen,
dat de burgers van Vlaanderen, toen hij de maatregelen van
graaf Lodewijk I tegen de Engelschen met een uitvoerverbod van
de Engelsche wol beantwoordde, zich openlijk aan zijn zijde
stelden en den graaf verdreven. Eduard nam nu den titel van
koning van Frankrijk aan en voerde de Fransche kleuren in zijn
wapenschild. De vijandelijkheden werden ingeluid door een
schitterende Engelsche overwinning in den zeeslag bij Sluis.
Toen Eduard na deze overwinning voorbereidselen inaakte om
een inval in Frankrijk te doen en er met Artevelde over onderhandelde om den Prins van Wales tot graaf van Vlaanderen te
benoemen, ontstond er een reactie tegen de heerschappij der
vreemdelingen in de Vlaamsche stellen. Artevelde werd vermoord, en Vlaanderen ging voor Engeland verloren (1345). In
het volgende jaar landde Eduard in Normandie, waarna hij naar
Parijs trok. Bij Crecy leed de Fransche ruiterij een definitieve
nederlaag tegen de Engelsche boogschutters. Hierop rukten de
Engelschen tegen Calais, dat na elf maanden belegering capituleerde, nadat de bewoners in massa van den honger waren omgekomen. Deze stad werd in de volgende twee eeuwen het vaste
uitgangspunt van Engelands pogingen om vasten voet op het continent te krijgen. Daar de zwarte flood in het leger uitbrak, kwam
de oorlog een tijd tot staan. Al in 1350 stierf Philips VI, nadat hij
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een jaar te voren de grenzen van Frankrijk had uitgebreid door
den koop van Dauphine. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Jan II
(1350 tot 1364), die den bijnaam van den Goede had. In 1356 brak
de oorlog opnieuw uit; tegelijkertijd kwam de innerlijke ontevredenheid op een rijksdag aan het licht, lien Jan had moeten sa-

Fig. I 9. De slag bij Sluis (Miniatuur uit een handschrift in de Nationale Bibliotheek
te Parijs).

menroepen, ten einde de middelen voor den oorlog te verkrijgen.
Men besloot om indirecte belastingen, o. a. een zoutbelasting te
heffen, terwiji men aan de andere zijde contrOle over deze gelden
verlangde; men wilde, dat de rijksdag in de toekomst regelmatig
zou worden bijeengeroepen. In hetzelfde jaar (1356) vond er een
treffen bij Poitiers plaats, tusschen de Fransche troepen, en het
Engelsche leger, dat door den Prins van Wales, den zwarten prins,
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werd aangevoerd. Het Fransche leger moest in een wilde vlucht
wijken; de koning werd door de Engelschen gevangengenomen.
Toen de tij ding daarvan binnenkwam, brak er overal in het platgebrande Frankrijk oproer uit; een algemeene ontevredenheid
uitte zich tegen de misdadige leiding. In Parijs braken de burgers,
die tot dusver steeds de beste steun van den koning waren ge-

Fig. 20. De slag bij Crecy (Miniatuur in een handschrift, Nat. Bibl. te Parijs).

weest, met hun oude tradities; toen de dauphin Karel, die de regeering in handen nam, een rijksdag samenriep om middelen te
vinden ten einde den krijg voort te zetten, nam de derde stand
met den Parijschen lakenhandelaar en burgermeester, Etienne
Marcel, aan het hoof d, de leiding in handen; men verlangde, dat
de regeering door de stenden zou worden gevoerd. Geschrokken
door deze oppositie, ontbond de dauphin den rijksdag en probeerde door onderhandelingen met provinciale vergaderingen in het
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bezit te komen van de noodzakelijke middelen; maar ten slotte
zag hij zich toch genoodzaakt om opnieuw de stenden bij elkaar
te roepen (1357). Dit leidde nu tot de "groote ordonnantie", waarbij Karel zich verplichtte geen belastingen te zullen uitschrijven
zonder de inwilliging van de stenden; bovendien zouden deze een
zekere . contrOle over de regeering uitoefenen. Daar hij echter
spoedig deze ordonnantie weer nietig verklaarde, ging Marcel een

Fig. 21. De maarschalken van Champagne en Normandie door het gepeupel van
Parijs vermoord onder de oogen van Karel (1358). Karel zelf kon alleen gered worden, doordat Marcel zijn paarse muts verwisselde met de geborduurde baret van den
koning. (Naar een schilderij van Lucien Melingue in het Luxembourg).
a.

verbond aan met Karel den Booze van Navarre, den zwager van
den kroonprins, met wien Jan de Goede in oorlog was geweest en
dien hij gevangen had genomen. Hiermede dwong hij Karel voor
een oogenblik om toe te geven; maar nu vereenigde Marcel zich
spoedig met de boeren, die wanhopig waren, omdat zij hun landen
door hun eigen landgenooten verwoest zagen, en die zich nu in
groote rooverbenden vereenigden, welke de sloten en de riddergoederen verwoestten en plunderden. Deze volksbeweging, die
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naar aanleiding van een scheldnaam aan de boeren gegeven, dien
van Jacques le Bonhomme, de domme Jacob, gewoonlijk de
Jacquerie wordt genoemd, bewoog den adel dit bondgenootschap
te verlaten; Karel van Navarre ging tot de partij van den kroonprins over. De adel wist het oproer der boeren in bloed te smoren;
Marcel werd door het Parijsche gepeupel vermoord, dat meende,
dat hij verraad had willen plegen; Karel hield zijn triumftocht in
de stall. Toen de Engelsche troepen niet 'anger door het uitgemergelde land gevoed konden worden, was Eduard bereid vrede te
sluiten.
Deze vrede
kwam in Bretigny tot stand
(1360), de vredesvoorwaarden waren zeer
hard voor de
Franschen. Wel
is waar gaf Eduard zijn eisch op,
dien hij vroeger
gesteld had in
zake Normandie
en de Fransche
kroon, maar hij
Fig. 22. De Bastille, de beruchte gevangenis voor polikreeg daarvoor
tieke misdadigers te Parijs. (Naar een teekening van een
tijdgenoot).
in de plaats het
zuidgeheele
westen van
Frankrijk, Aquitanie (Guienne) ; bovendien moesten de Franschen
Brie millioen gouden daalders betalen als losprijs voor koning Jan.
Daar men deze som niet bij elkaar kon krijgen, en daar een van
Jan's zonen, die tijdens zijn vrijlating als gijzelaar in de Engelsche
gevangenis vertoefde, de vlucht nam, keerde Jan naar Londen
terug, waar hij stierf (1364). De dauphin Karel werd nu koning
onder den naam Karel V den Wijze (1364 tot 1380). Karel was
een uitstekend staatsman, die de kunst verstond om de orde in het
rijk te herstellen en om oproerige vazallen te straffen. Zoo moest
Karel van Navarre, die teekenen van toenadering tot de Engelschen
had vertoond, zijn leenen in Normandie tegen andere verwisselen,
welke verder van Engeland lagen. Ook de hertog van Bretagne
ging er toe over Karel V te huldigen. Als militair helper had Ka-
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rel aan zijn zijde een jongen held, Bertrand du Guesclin, een arm
edelman uit Bretagne, wiens overwinningen zijn naam spoedig bekend zouden maken. Van de huurtroepen maakte hij een staand
leger "les grandes compagnies", die spoedig onoverwinnelijk
zouden blijken. Op de Castiliaansche slagvelden kreeg hij spoedig
gelegenheid om zijn krachten te meten met zijn grooten rivaal,
den Zwarten Prins, om uit te maken, wien de eer toekwam, om de
grootste held van zijn tijd te zijn.
In Castilie was namelijk een
strijd over de troonopvolging uitgebroken, en wel tusschen Hendrik van Trastamara, op wiens
zijde du Guesclin zich plaatste,
en zijn broeder, koning Pedro, die
hulp kreeg van den Zwarten
Prins. Du Guesclin geraakte wel
is waar in Engelsche gevangenschap, maar hij kocht zich vrij
en hij overwon Pedro. Nu brak
de oorlog tusschen Engeland en
Frankrijk opnieuw uit. Om zich
nieuwe geldmiddelen te verschaffen, ten einde den oorlog in
Spanje te kunnen voeren, schreef
de Engelsche kroonprins in de
nieuwe verworven deelen van
Frankrijk drukkende belastingen uit; toen de inwoners zich bij
koning
Karel hierover beklaagFig. 23. Jan de Goede van Frankden,
daagde
hij den kroonprins
rijk. (Nat. Bibl. te Parijs).
voor zijn rechterstoel, en nam
hem, toen hij weigerde te komen, Guienne af. De prins viel toen in Frankrijk, maar hij werd
door zijn ziekte gedwongen spoedig terug te keeren. Du Guesclin
veroverde nu zoo goed als alle Engelsche bezittingen in ZuidFrankrijk.
Toen Karel du Guesclin tegen Bretagne wilde sturen om den
hertog van dit land te beoorlogen, die naar de Engelschen was
overgeloopen, weigerde hij zijn wapens tegen zijn geboortegrond
op te vatten en legde zijn waardigheid neer. Het was zijn bedoeling om daarop naar Spanje te gaan, maar hij stierf op zijn tocht
over de Pyrenean (1380) ; men bewees hem de eer, hem te mid-
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den van de Fransche koningen te St. Denis te begraven. Twee
maanden later volgde zijn koning hem in het graf. Karel had de
orde hersteld; hij wist door zijn verstandig beleid de financien
weer in een beteren toestand te brengen. Hij arbeidde met de
grootste energie aan de versterking van de hoofdstad en begon
aan den bouw van de Bastille, die later een treurige vermaardheid

Fig. 24. De slag bij Poitiers. (Miniatuur in een handschrift. Nat. Bibl. te Parijs).

zou krijgen: het gebouw werd bestemd voor politieke gevangenen,
maar werd langzamerhand ook het symbool der Fransche vorstenmacht.
Karel werd opgevolgd door zijn zoon, den twaalfjarigen Karel
VI (1380-1422). In zijn naam werd de regeering gevoerd door
de broeders van zijn varier: de hertogen van Bourgondie, Anjou
en Berry. Daar deze oneenig waren en bovendien eigenmachtig
nieuwe belastingen invoerden, verklaarde de stenden den koning
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AL. ar.....................4=4
Fig. 25. Kroonprins Edward van
Engeland, om zijn zwarte wapenrusting bijgenaamd -De Zwarte
Prins". (Naar zijn grafsteen in de
Drievuldigheidskapel in den Dom te
Canterbury).

voor meerderjarig en lieten
hem kronen. Overal braken nu
onlusten uit. Naar aanleiding
van de drukkende belastingen
kwamen de Parijzenaren in opstand onder leiding van
een schoenmaker. Ook de
Vlaamsche steden kwamen weer
in beweging; zij verdreven hun
graaf en kozen Philips van Artevelde, den zoon van Jacob,
tot ruwaard. Hertog Philips
van Bourgondie kwam inmiddels zijn schoonvader, den
graaf van Vlaanderen, te hulp:
hij overwon de oproerlingen bij
Roosebeke, waar Philips van
Artevelde sneuvelde (1382).
Daarop voerde hij den koning
in triumf naar Parijs terug,
waar het oproer bedwongen
werd. De oproerlingen werden
streng gestraft; de stad verloor
haar zelfbestuur; de bastille
werd voltooid en het Louvre
versterkt. Op zeventienj arigen
leeftijd huwde Karel Isabella
van Beieren; in 1388 nam hij
zelf de regeering in handen.
Deze regeering werd door hem
gedurende eenige jaren met beleid en gematigdheid gevoerd,
maar op een veldtocht tegen
Bretagne werd hij plotseling in
1392 door een koorts overvallen,
waardoor hij zijn verstand verloor. Hij kreeg het wel is waar
voor een korten tijd weer terug,
huwde toen zijn dochter uit aan
den koning van Engeland,
Richard II, zoodat er een wapenstilstand van 28 jaar met dit
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land tot stand kwam; maar deze regeling verloor spoedig haar
beteekenis, daar Richard in 1399 zijn troon verloor en in de gevangenis stierf. Kort daarna werd de Fransche koning weer door
zijn verstandsverbij stering getroffen.
Zijn jongere broer Lodewijk van Orleans eischte nu de regeering op en viel Philips van Bourgondie aan, die tot dusver regent
was geweest. Dit was het- begin van een burgeroorlog, die voor
lange tijden Frankrijk in tweeen zou splijten en die langzamerhand overging in een algemeene antagonie tusschen de stenden;
de Bourgondische partij vond
haar steun bij de burgers, terwijl de partij van Orleans de
hulp van den adel kreeg, die onder leiding stond van graaf
Bernard van Armagnac. Onder
den opvolger van Philips, Jan
zonder Vrees, kwam het tot een
open slrijd. In het begin stelde
de koningin zich aan de zijde
van Lodewijk. De invloed van
de twee hertogen was wisselend;
in tijden van 's konings verstandsverbij stering oefende de
hertog van Bourgondie de grootste macht over den koning uit;
terwijl de hertog van Orleans
hem in zijn heldere oogenblikken beheerschte.
Lodewijk's oom, de hertog
Fig. 26. Hertog Jan zonder Vrees
van Berry, probeerde nu een vervan Bourgondie.
zoening tusschen hen tot stand
te brengen; maar toen Lodewijk
in 1407 op een laten avond, toen hij op weg naar den koning was,
op straat in Parijs vermoord werd, terwijl hertog Jan door zijn
vlucht uit de stad stilzwijgend te kennen gaf, dat hij de schuldige
was, brak er een algemeene burgeroorlog uit. De strijd raasde
lang in Parijs, dat nu eens in de handen van de eene, dan weer
in die van de andere partij was. De stad werd door beide geplunderd en uitgezogen. Eindelijk gelukte het den aanhangers
van Armagnac den hertog van Bourgondie te verdrijven: hij moest
zich bij het verdrag van Arras (1414) onderwerpen. Hendrik V
van Engeland besloot nu gebruik te maken van de algemeene ver20
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warring: hij kwam weer met zijn eischen als erfopvolger voor
den dag, landde in Normandie en overwon de Franschen, die nog
nooit zoo slecht waren voorbereid, in een schitterende overwinning bij Azincourt (1415), waar de hertogen van Orleans en Bourbon gevangen werden genomen. Het volgende jaar veroverden de
Engelschen de eene stelling na de andere in Normandie, terwijl
de partij der Armagnacs, trots de tijdelijke nederlaag van den

Fig. 2 7. Het geboortehuis van Jeanne d'Arc te Domremy.

adel, de alleenheerschappij in Parijs in handen kreeg en de
koningin, die zich aan de zijde der tegenstanders had geplaatst,
gevangen nam. Hertog Jan trail nu als de beschermer van het
y olk op, en door zijn belofte aan het yolk van Parijs om alle belastingen op te heffen, kwam dit aan zijn zijde te staan. De poorten van de stad werden geopend en voordat Armagnac er op verdacht was, krioelde het in de straten van Bourgondische soldaten.
Armagnac werd vermoord en zijn lijk door de straten gesleept;
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er ontstond een zoo verschrikkelijk bloedbad, dat de straten letterlijk met bloed bedekt waren. Op het laatste oogenblik kon men
den kroonprins nog redden, die zich bij de partij der Armagnacs
had aangesloten; in een tapijt gewikkeld werd hij uit de stad gebracht. Het gelukte den hertog
spoedig om de orde te herstellen;
hij hield samen
met de koningin
zijn triumftocht,
terwijl de kroonprins naar Bourges vluchtte. Deze
probeerde van
daaruit, gesteund
door de partij der
Armagnacs,
Fig. 28. Jeanne d'Arc te Compiegne gevangengenomen
zelfFrankrijk
door de Bourgondiers, 23 Mei 1430. (lvoorsnijwerk,
standig te bestuDomrerny) .
ren: terwijl de
hertog van Bourgondie, die zich van den geesteszieken koning had meester gemaakt, in zijn naam de regeering in Parijs voerde.
ENGELAND IN DE VEERTIENDE EEUW
De ontwikkeling naar het parlementarisme, dat reeds onder de
regeering van Hendrik III begonnen was, werd in een nog sneller
tempo onder zijn zoon en opvolger Eduard I voortgezet. Zoo legde
hij, terwijl hij den weg volgde, dien Simon van Montfort al had
ingeslagen, den grondslag van het parlement, dat heden ten dage
nog bestaat; want in het jaar 1295 riep hij behalve de baronnen
en de hoogere geestelijkheid, eveneens de gevolmachtigden van
de steden en van de graafschappen te samen. Deze laatste categorieen werden gekozen door de vergadering van burgers en inwoners van de graafschappen, waar ieder vrij man zijn stem
kon uitbrengen; op deze wijze vertegenwoordigden ook zij het
Engelsche yolk, terwijl de baronnen en prelaten persoonlijk op
de vergadering van het parlement verschenen. Hier lag het beginsel van de verdeeling in Lager- en Hoogerhuis, die later tot stand
kwam.
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Evenals in de andere landen van Europa zien wij ook hier den
derden stand de politieke arena betreden, terwijl de baronnen
meer en meer hun invloed gingen verliezen. Ofschoon Eduard
zijn steun in dezen stand zocht en hem een aandeel in het bestuur
gaf, hield hij toch de uitvoerende macht in handen. Hij waakte
er met alle strengheid voor, dat de wetten werden nageleefd en
dat de ambtenaren hun plicht deden: hij vaardigde goede wetten
uit, waarom hij den eerenaam van "De Engelsche Justinianus"
kreeg, wetten, welke de administratie en het rechtswezen regelden.
Eduard I streef de er
eveneens naar de macht
en het aanzien van het
land te verhoogen, door
zijn best te doen om den
Atlantischen Oceaan tot
grens te maken van Engeland, zoodat dit een afgesloten eilandenreeks ging
vormen. Toen de vorst
van Wales pogingen in het
werk stelde om zich onafhankelijk te maken van
den Engelschen koning,
werd hij gevangengenomen; hij werd terechtgesteld en zijn hoofd op een
staak gestoken en aldus
met een krans versierd
naar den Tower in Londen
gevoerd (1284). Wales
Fig. 29. Koning Karel VII van Frankrijk.
(Naar Jean Toucquet).
werd door den Engelschen
koning geannexeerd; de
tweede zoon van den koning, die eveneens Eduard heette en die in
dit j aar geboren werd, kreeg den titel van "Prins van Wales".
Daar zijn oudste broeder spoedig stierf, werd hij zelf kroonprins;
de titel van "Prins van Wales" ging van lien tij d of op den
oudsten zoon des konings over. Eduard wendde nu zijn blik naar
Schotland; de troon van dit land was door den dood van koning
Alexander III leeg komen te staan. Met hem stierf in 1290 het
huis Kenneth in de mannelijke linie uit, die sedert het jaar 850
Schotland bestuurd had. De Schotten besloten nu een kleindochter van Alexander, de dochter van den Noorschen koning Erik, tot
heerscheres over het land te maken.
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"Het Noorsche meisje" zooals de tegenstanders haar verachtelijk noemden, was pas acht jaar oud en stierf op den overtocht
naar Schotland. Toen traden verre familieleden n. 1. Robert Bruce
en John Balliol als troonkandidaten op; zij kwamen overeen zich
aan Eduard's uitspraak te onderwerpen. Deze benoemde een jury,
die John Balliol tot koning koos (1292). Hij werd nog hetzelfde
jaar gekroond, na eerst den leeneed in handen van Eduard te
hebben afgelegd. Toen Frankrijk eenige jaren later aanspraak
maakte op de Zuidfransche bezittingen van Eduard, brak er een
oorlog tusschen beide groote rijken uit; dit was voor de inwoners
van Wales en Schotland een aanleiding om zich opnieuw onafhankelijk van Engeland te willen maken. Het oproer in Wales

Fig. 30. Bronzten medaille met de beeldenaren van Lodewijk XII en zijn gemalin
Anna van Bretagne. (In het Muntenkabinet te Berlijn).

werd spoedig neergeslagen; Eduard richtte zich daarop tegen de
Schotten. In den bloedigen slag bij Dumbar (1296) overwon
Eduard John Balliol en trok in triumf het land door. Balliol legde
de kroon neer, Schotland werd tot een Engelsche provincie gemaakt en Balliol als gevangene naar Londen gevoerd.
Ten einde zich de geldmiddelen te verschaffen om den oorlog
tegen Frankrijk te voeren, moest Eduard het parlement samen
roepen. De hoogere standen verzetten zich ondertusschen tegen
de belasting; in 1297 dwongen zij Eduard tot de belofte, dat hij
geen enkele belasting en geen enkelen tol zou opleggen, zonder dat
het parlement eerst was gevraagd, terwijl hij eveneens uitdrukkelijk moest beloven, dat de ingekomen gelden voor het algemeen
belang zouden worden gebruikt.
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De Engelsche ambtenaren, die in Schotland waren aangesteld,
traden hier zoo streng en zoo uitdagend op, dat heele scharen van
vaderlandlievende Schotten hun toevlucht naar de bergen namen.
Terwijl de Engelschen in den oorlog met Frankrijk waren gewikkeld, kwamen velen van die Schotten terug onder aanvoering
van William Wallace. De Schotsche adel sloot zich spoedig bil
hen aan; de Schotten vielen nu verwoestend in Engeland. Onderwijl. had Eduard een voordeeligen vrede met Frankrijk gesloten;
hi j trad nu, door zijn stenden ondersteund, tegen Wallace op.
Bid Falkirk stootten beide lepers tegen elkaar; de Schotten leden
een definitieve nederlaag (1299).
Wallace zette zijn guerilla tegen
de Engelschen voort; eindelijk
viel hij door verraad van een
dienaar in hun handen, hij werd
in hoeien naar Engeland gesleept, waar hij in den Tower
werd terechtgesteld (1305). Ook
nu leeft deze Wallace n.og als
nationale held in de herinnering
van het Schotsche yolk voort.
De leiding van het oproer
kwam nu in handen van een
man, die de vaderlandsliefde en
de dapperheid van Wallace met
Fig. 31. • William Wallace. (Naar een
een
grooter krijgsgeluk verets van Walker).
eenigde. Dit was'llobert Bruce,
een kleinzoon van den reeds -vroeger genoemden. Deze zette het
y olk tot oproer aan en werd tot koning gekroond. Eduard deed
wel is waar een inval in Schotland, waar hij Bruce verdreef; deze
vluchtte naar Ierland, terwiji zijn aanhangers bij massa's werden
terechtgesteld. Nauwelijks echter had Eduard Schotland verlaten,
of Bruce keerde weer terug en verzamelde het -y olk om zich heen.
Eduard stierf tijdens een nieuwen veldtocht tegen hen (1307).
Hij werd opgevolgd door zijn 23-j arigen zoon, den zwakken en.
onzelfstandigen Eduard II (1307-1327), die de regeering aan zijn
gunstelingen overliet, vooral aan een overmoedigen avonturier, den
Gascogner Pierre de Gaveston; deze kreeg de hoogste posten; hij
werd o. a. hertog van Cornwall. Dit wekte haat en verbittering bij het volk, dat tot het uiterste aangewakkerd werd door
Eduard's mislukten tocht naar Schotland. Het parlement, dat nu
samenkwam, besloot naast den koning een commissie te benoemen,
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die al zijn regeeringshandelingen zou controleeren. Ten slotte
werd Gaveston door zijn vij anden overvallen, weggevoerd en
terechtgesteld. Eduard voelde
een diepe smart en een hevigen
toorn, toen hij deze tij ding
kreeg : hij zwoer wraak te zullen nemen, maar voorloopig
werd hij nog door andere gedachten in beslag genomen. De
paus en de koning van Frankrijk, Philips de Schoone, wisten
hem over te halen, met de Tempeliers of te rekenen. Hij hief
de orde op en nam haar rijke
eigendommen in beslag. De
Tempeliers werden op de pijnbank gedwongen allerlei vermeende misdaden te bekennen,
waarvan zij werden aangeklaagd, en op grond dier bekentenis kon Eduard zijn plan
uitvoeren. In denzelfden tijd
veroverden de Schotten de eene
sterke stelling na de andere,
waarna zij ten slotte hun aanval
tegen het sterke slot Stirling
richtten, dat de belegering volhield, in afwachting totdat de
koning zou komen. Eindelijk
rukte deze Schotland binnen ;
bij Bannockburn stootte hij op
het Schotsche leger, dat belangrijk zwakker in aantal was en
dat door Robert Bruce werd
aangevoerd (1314). De legers
waren zoo opgesteld, dat zij van
den eenen kant door de steile
klippen van Stirling, aan den
anderen kant door moerassen
werden afgesloten. Hier leed
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Fig. 32. Edward 111 als grijsaard.
(Van zijn grafmonument te Londen).
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het Engelsche leger zijn eerste nederlaag tegen de Schotten; het
werd in een wilde vlucht teruggeslagen; het gelukte den koning
slechts met de grootste moeite om aan zijn vijanden te ontkomen.
Toen dit bericht binnenkwam, stonden de bewoners van Terland
en van Wales dadelijk op; zij werden slechts met de grootste
moeite onderworpen.
Toen in denzelfden tijd misoogsten en ziekten het land bezochten, toen de Schotten eveneens een inval deden, richtte zich de
\ haat van het yolk tegen den koning
/
en diens gunstelingen, in het bijzonder tegen de beide Spensers, vader
en zoon. De oppositie werd geleid
door 's konings neef, den eerzuchtigen en koenen Thomas van Lancaster; zij dwong den koning de beide
Spensers te laten vallen; bovendien
moest hij zich aan de voortdurende
contrOle van een commissie onderwerpen. Toen nu de koning kort
daarna de beide Spensers toch
weer terug riep en alle tijdelijke
bepalingen, die zijn macht hadden verminderd, ophief, ging Lancaster openlijk naar de zijde der
Schotten over; hij werd echter spoedig gevangengenomen en terechtgesteld. De overmoed van de Spensers
werd echter meer en meêr drukkend,
ook voor de koningin Isabella; dit
had tengevolge, dat zij zich aan het
Fig 33. Richard II van Engeland. (Naar een schilderij in
hoof d van de oppositie stelde.
Westminster Abbey te Londen).
Toen de Franschen door de bezetting van Gascogne den inmiddels gesloten vrede braken, werd
de koningin naar haar broeder, Karel IV van Frankrijk, gezonden
om dien vrede te herstellen. Hier, in Parijs ontmoette zij een van
de 'eiders van de oppositie, Mortimer, die uit den Tower ontsnapt
was, en die nu haar minnaar werd. Zij stelde zich nu openlijk aan
de zijde van die oppositie, en samen met Mortimer deed zij van
Holland uit een inval in Engeland. Het duurde niet lang, of adel
en geestelijkheid en de andere lagen der bevolking sloten zich bij
haar aan: de Spensers werden vermoord, de koning gevangen-
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genomen : hij moest of stand doen en de regeering aan zijn zoon
overlaten; ten slotte werd hij in de gevangenis vermoord.
Eduard III (1327-1377) was bij zijns vaders dood slechts veertien jaar oud. Gedurende zijn minderjarigheid was de regeeringsmacht in de handen van zijn moeder Isabella en van Mortimer, die
enkel hun eigen belangen najaagden. Koning Robert van Schotland vond nu de gelegenheid schoon om den wapenstilstand te
breken: hij viel opnieuw in het Engelsche gebied en bracht de
Engelschen een smadelijke nederlaag toe. Eduard werd gedwongen
Robert Bruce als koning van Schotland te erkennen en een verdrag
aan te gaan, waarbij hij zijn zuster aan den Schotschen troonerfgenaam als vrouw moest geven. Daar er in het land algemeene
ontevredenheid heerschte over de slechte regeering der voogden,
besloot Eduard de teugels zelf in handen te nemen: hij lief Mortimer gevangennemen en ter dood veroordeelen. De koningin moest
haar leven verder op een afgelegen slot doorbrengen. Daarop besloot hij gebruik te maken van den dood van Robert Bruce : hij
wilde den vernederenden vrede ongedaan maken. Hij verdreef den
minderjarigen zoon van Robert, David, en zette den zoon van John
Balliol, Eduard, op den troon, nadat deze den leeneed had afgelegd.
David snelde nu naar Frankrijk en kreeg ook toezegging van hulp,
nadat hij Philips VI als leenheer had gehuldigd. Toen begreep
Eduard, dat de strij d om Schotland slechts op de Fransche slagvelden zou kunnen worden beslist; hij landde met zijn troepen in
Frankrijk, na een verbond gesloten te hebben met de burgers der
Vlaamsche steden. Dit was het begin van den honderdj arigen
oorlog, waarvan het verloop bij de Fransche geschiedenis is medegedeeld. Nadat Eduard Balliol verdreven was, gelukte het David
Bruce om zich in het bezit te stellen van den Schotschen troon.
Toen hij in het j aar 1370 stierf, zonder manlijke erfgenamen na
te laten ging de troon over op den zoon. zijner zuster, Robert II
Stuart, wiens afstammelingen in de volgende eeuwen dezen troon
bezet hielden.
Gedurende den honderdj arigen oorlog, waarin voortdurend
nieuwe geldmiddelen worden geeischt, wist het parlement zich een
steeds grootere macht te verzekeren. Doch het steunde den koning,
toen deze weigerde aan den eisch van den paus gevolg te geven,
die ook nu nog aanspraak maakte op de leengelden, die Jan zonder
Land beloofd had te betalen.
Toen de derde zoon van den koning, Jan van Gent, na den dood
van den prins van Wales, de regeering waarnam, daar zijn vader
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door ouderdomszwakte verhinderd was deze zelf behoorlijk te
voeren, bleek zijn politiek een sterk uitgesproken antipauselijk
karakter te dragen: hij ondersteunde zelfs den hervormer John
Wyclif, die in dezen tijd optrad, met zijn aanval tegen het pausdom
en tegen de heele Katholieke kerk. De populariteit van den gestorven Zwarten Prins, de sociale nood en de invloed der geestelijken bewerkten, dat het zoogenaamde goede parlement, dat in
1376 samenkwam, zijn aanval tegen Jan van Gent richtte en den
zoon van den Zwarten Prins, Richard van Bordeaux, als Prins van
Wales en troonopvolger erkende.
Het yolk van Londen verdreef in
het volgende jaar Jan en zijn
huis, dat van Lancaster. In hetzelfde jaar stierf de zeer verzwakte Eduard III, door alien
verlaten. Toch is zijn naam voor
alle tij den in de historie bekend
gebleven, daar hij de stichter was
van de hoogste orde, die in Engeland bestaat, de orde van den
kouseband.
De elfjarige Richard II (13771399) besteeg nu den troon. Het
was een moeilijke tijd: de
Franschen stonden bij de grenzen
der Engelsche bezittingen en de
Schotten waren ieder oogenblik
gereed een inval te doen: in het
Fig. 34. Hendrik V van Engeland.
binnenland gistte een sociale on(Naar een schilderij in Queen's College te Oxford).
rust; in den laatsten tijd hadden
zich teekenen vertoond, die op het
uitbarsten van een godsdienstoorlog wezen. De pest had een rijken
oogst in Engeland binnengehaald; als gevolg daarvan waren de
loonen tot een ongekende hoogte gestegen. Om aan deze wanverhouding een einde te maken, hadden koning en parlement reeds
lang er naar gestreefd door middel van wetten de landeigenaren
te steunen, die zeer afhankelijk waren van het loonniveau, aangezien de meesten van hen met vrije landarbeiders werkten. Toen
de wetgevende macht geen hulp kon bieden, poogden de grondbezitters zichzelf te helpen; zij verhoogden de pachten en wilden
de boeren wederom de verplichting opleggen op de gronden van
de heeren te werken. Hierdoor ontstond er bij het yolk een ge-
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weldige gisting, welke door de door Wyclif uitgezonden reispredikanten nog meer werd aangewakkerd, daar deze de tot dusver
erkende autoriteiten aangrepen en de gelijkheid van alle Christenen op den voorgrond stelden. Toen men nu in dienzelfden tijd
een personeele belasting van twaalf penningen uitschreef, welke
het parlement had bewilligd ten einde den oorlog te kunnen voortzetten, laaide het oproer eerst flink op (1381).
Onder aanvoering van Wat Tyler, een leidekker uit Kent, trokken
de boeren plunderend en brandstichtend het land door, terwijl een
reizende priester, John Ball, voor honderdduizenden menschen de
vrijheid en gelijkheid verdedigde, waarbij hij het versje citeerde: "Toen Adam
ploegde en Eva spon, waar was toen
de edelman". De boeren eischten de opheffing van de lijfeigenschap : zij wilden ook niet meer dan vier penningen
per j aar voor iedere are gronds betalen;
onder deze leuze trokken zij naar Londen. De koning ging hun onvervaard
tegemoet, terwijl zijn voogden zich in
den Tower verborgen. Hij beloofde, dat
hij aan hun eischen gevolg zou geven;
een groot deel van de boeren trok
naar huis. Maar Wat Tyler en de boeren
waren niet tevreden; zij bestormden
Fig. 35. De earl van Warwick, de z. g. -Koningertden Tower en vermoordden den aartsmaker-. (Uit een kroniek
bisschop van Canterbury, den biechtvaover de graven van Warwick
door John Rous).
der van den koning, benevens Brie andere hooge ambtenaren. Den volgenden
dag ontmoetten zij den koning weer, die
te paard zat, en toen Wat Tyler op een onbeschaamde wijze optrad
en de teugels van het paard des konings aangreep, werd hij door
den burgemeester van Londen doodgestoken. Het y olk nam nu een
dreigende houding aan, maar de koning redde door zijn tegenwoordigheid van geest de situatie, want hij riep uit : "Hij was een verrader, ik ben de koning, en ik zal Uw leider zijn". Een maand later
nam Richard al de beloften terug, die hij aan de oproerlingen had
gedaan : een groote menigte van deze werd terechtgesteld. De hoogere klassen werden nu wederom de baas; hun haat richtte zich tegen Wyclif en zijn aanhangers, de Lollards. Daar het lagerhuis echter tegenstand bleef bieden, kon het parlement er niet toe gebracht
worden om maatregelen van geweld tegen hen te nemen; zoo kon
Wyclif tot zijn flood in 1384 zijn werkzaamheid voortzetten.
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Toen Richard in moeilijkheden kwam met het parlement, dat
weigerde eenigen steun te geven voor den oorlog tegen Frankrijk,
toen hij bovendien den hoogen adel beleedigde, doordat hij eenige
gunstelingen voortrok, vereenigden zich eenige edellieden onder
aanvoering van 's konings oom Thomas van Gloucester met het
parlement. De koning kreeg een rijksraad aan zijn zijde en de
gunstelingen moesten het land verlaten. Eenige jaren later gelukte het Richard het parlement te bewegen het doodvonnis tegen
Thomas van Gloucester uit te
spreken; diens aanhangers
moesten het land verlaten,
ook de zoon van Jan van
Gent, Hendrik, dien Richard
eerst tot bondgenoot had probeeren te krijgen, door hem
tot hertog van Hereford te
benoemen, vluchtte naar het
Fransche hof, waar hij vriendelijk ontvangen werd,
maar toen Richard bij den
dood van Hendrik's vader
diens graafschap Lancaster
Wilde annexeeren, landde
Hendrik in Engeland, juist
op een tijd, dat Richard een
oproer in Ierland moest
dempen. Hendrik werd met
geestdrift ontvangen; het
yolk stroomde bij massa's
onder zijn vanen. Toen RiFig. 36, Hendrik VII van Engeland. (Nachard terug kwam en zag, dat
tional Portrait Gallery, Londen).
alles verloren was, vluchtte hij als Franciscaan verkleed; hij viel echter in de handen van Hendrik en werd naar Londen gevoerd. Richard werd afgezet, in den Tower gezet, waar hij
na enkele maanden stierf.
Hendrik, die nu onder den naam van Hendrik IV (1399-1413)
koning werd, is de stamvader van het huis Lancaster. Onder zijn
krachtige regeering kwamen de adel en in het bijzonder de aanhangers van Richard in verzet: zij hitsten het yolk op door het
gerucht te verspreiden, dat Richard nog leefde en zich in Schotland
ophield. Aan hun hoofd stonden Hendrik Percy, die den bijnaam
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van Hotspur droeg, en zijn varier, de hertog van Northumberland. Hun bedoeling was om Hendrik of te zetten en Edmund
van March, die in de vrouwelijke lijn van den tweeden zoon van
Eduard III afstamde, tot koning te benoemen. Toen Hendrik
terugkwam, overwon hij de oproerlingen in een slag, waarin.
Hendrik Percy viel. Northumberland onderwierp zich; eenige
jaren later vie! hij in Noord-Engeland. Hendrik voerde een buitenlandsche politiek van wijdstrekkende beteekenis; hij verbond vele
buitenlandsche koningshuizen door huwelijken aan zijn f amilie.
Zijn laatste jaren werden verduisterd door het lichtzinnige leven
en de ongehoorzame houding van den prins van Wales en eveneens
door eigen gewetenswroeging.
In het jaar 1413 stierf hij en werd opgevolgd door zijn zoon
Hendrik V (1413-1422), die zijn vroeger leven nu zeer betreurde
en bij zijns vaders lijk zwoer een beter mensch te zullen worden.
Hij stelde zich als Joel, door groote krijgsbedrijven de liefde en de
hoogachting van zijn yolk te winnen. Om middelen tot deze oorlogen te krijgen, verzoende hij zich met zijns vaders tegenstanders
onder den adel en verwierf de gunst van de priesters door de aanhangers van Wyclif, de Lollards, te vervolgen. Krachtig door deze
partijen ondersteund, begon hij nu zijn oorlog tegen Frankrijk
in het jaar 1415. Over zijn overwinningen aldaar en vooral over
die bij Azincourt hebben wij vroeger gesproken. Tijdens de
vredesonderhandelingen, die daarna met Frankrijk werden gevoerd, kwam keizer Sigismund naar Engeland als vredesbemiddelaar: hij werd met schitterende feestelijkheden ontvangen, zonder
dat hij nochtans veel kon uitrichten. Wij hebben bij de Fransche
geschiedenis gesproken over de wijze, waarop Hendrik gebruik
wist te maken van de geestesziekte van den Franschen koning, en
van de oneenigheid, die er tusschen den dauphin en de koningin
Isabella bestond. Wij hebben ook gezien, hoe hij zich tot regent
en erfgenaam van den troon deed uitroepen en hoe hij zijn intocht
in Parijs hield. Hij haalde zich spoedig den haat van de Parijzenaars op den hals. Nadat hij zijn broeder, den hertog van Bedford,
en zijn oom, den hertog van Exeter, tot regenten in Frankrijk had
aangesteld, verliet hij Parijs en stierf op den weg naar Engeland (1422).

DE DAGERAAD EENER NIEUWE WERELD

Dante's droom. (Naar Rosetti.)

DE DAGERAAD EENER NIEUWE WERELD.
DANTE, PETRARCA, BOCCACCIO.
DANTE.
Aan den ingang van de Renaissance staat Dante. Wel is hij in
menig opzicht een kind van de middeleeuwen, wel valt zijn leven
voor de Renaissance, maar hij werd haar leermeester. De volgende
generaties moeten hem dankbaar zijn voor het gewaad, waarin
zij hun gedachten konden kleeden, voor de Italiaansche taal, die
hij tot een rijke ontwikkeling wist te brengen. De beteekenis van
Dante's dichtwerk kan niet overschat worden.
Petrarca heeft in enkele met groote geestdrift neergeschreven
regels ons geteekend, hoe hij Dante ziet: "hoog verheven boven
zijn tijd, spiedt hij in den hemel en over de aarde, en peinst over
de geschriften der kerkvaders". "finder mijn voeten zweefden de
wolken, voor mij verhieven zich de met sneeuw bekleede alpenkruinen over de geliefde vlakten van Italie. Terwiji ik zoo dit
alles stood te beschouwen, terwijl ik nu eens mijn blik naar de
21
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aarde richtte, om dan weer mijn oogen en mijn ziel ten hemel te
richten, haalde ik onwillekeurig de belij denissen van Augustinus
voor den dag, een boek van geringen omvang, maar van oneindig
rijken inhoud, en ik stootte dadelijk op de volgende passage: "De
menschen gaan uit om de toppen der bergen, om de schuimende
baren van de zee, om den majestueuzen loop der rivieren, om het
oneindig oppervlak van den oceaan, om de banen van de sterren
te bewonderen, maar op zich zelve letten zij niet, voor zich zelve
hebben zij Been bewondering".
Dante Alighieri, lid
van een voorname familie, was breed ontwik-keld; hij nam reeds in
zijn jonge jaren deel aan
het openbare leven in
zijn geboortestad Florence. Op vijfendertigjarigen leeftijd behoorde
hij tot de twaalf, die het
bestuur van de stad in
handen hadden. Maar
twee jaar later (Maart
-1302) werd zijn partij ten
val gebracht; hij zelf
werd veroordeeld, om levend verbrand te worden,
wanneer hij weer in de
stad dorst te komen.
Eerst veertien jaar later
Fig. 1. Dante's doodsmasker, bronzen buste. werd dit vonnis ingetrokken. Maar Dante wees
trots een begenadiging van de hand, die hij als een vernedering
voelde. De rest van zijn leven zwierf hij van de eene plaats naar
de andere, tot hij een schuilplaats bij den vorst van Ravenna
vond, waar hij stierf (14 Sept. 1321). Hier ligt nog zijn stoffelijk
overschot in een mausoleum in de kerk San Francesca. Maar
na zijn dood heeft Florence de nagedachtenis van haar grooten
uitgebannen zoon geeerd.
In de donkere jaren van zijn ballingschap schreef Dante het
werk, waardoor hij zich voor altijd een plaats verwierf onder de
grootste zonen der menschheid: "Divina Commedia", Goddelijke
Commedie. In honderd zangen van melodieuze, rijmende verzen,
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welke in zijn Italiaansche moedertaal geschreven zijn, heeft hij
heel zijn omvattende kennis over den antieken tijd en over de
middeleeuwen neergelegd: het geheel is geweven met den gouden
draad van de fantasie en is geworden tot een wonderschoon geheel.
Sprookje en sage, filosofie en mythologie, verleden en heden
hebben den dichter het materiaal geleverd. Het is zijn tocht door
de rijken van de eeuwigheid, door hel, vagevuur en paradijs, lien
hij schildert. Met den grooten Romeinschen dichter Vergilius aan
zijn zijde schrijdt Dante door de vreeselijke martelplaatsen van
de hel, waar hij afgrijselijke monsters, duivels en voor de eeuwigheid verdoemde zielen aanschouwt. Zoo gaat hij verder naar den
louteringsberg, naar de
plaats van berouw en verzoening. Terwiji de Hel de
plaats is voor vergelding en
straf, terwijl de ravijnen
daar weerklinken van de
jammerkreten der gepijnigden, waart er een lichtende
lentestemming over den
louteringsberg, die vol is
van vertroosting en hoop;
want na eenige jaren, eenige
eeuwen, zullen alien, die
er vertoeven, het Hemelsch
Paradij s binnentreden.
Hier wordt Dante door
de Belief de van zijn jeugd,
door Beatrice, binnengeleid.
Zij blijkt het symbool van
het hoogste te zijn, dat Dante kende : de Lief de, de GeFig. 2. De grafkapel te Ravenna.
nade, het Geloof, de Kerk,
die de menschen van de ketenen der zonden bevrijden en hun den
weg naar de hemelsche gelukzaligheid wijzen. Het geheele gedicht
is in een ongeevenaarde symmetrie naar vorm en inhoud opgehouwd. In zijn hechten ernst geeft de "Goddelijke Commedie"
uitdrukking van dezelfde stemming, die ons uit een Gotisch kerkgebouw tegemoet komt. De koude lichtschemering der scholastiek
valt over de buitenmuren en torens, maar onder de gewelven
breidt zich de sluier van mystieke symbolen over de gedachten,
de beelden en de gelijkenissen. Als de voortreffelijkste verheer-
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lijker van de idealen der middeleeuwen, die niettemin toch naar
de nieuwe tijden wijst, als de geniale taalkunstenaar, is Dante
de voorganger der Renaissance.
PETRARCA.
Zelfs als Francesco Petrarca nooit een van die versregels geschreven had, die hem in zijn eigen tijd en later zoo beroemd hebben gemaakt, zou zijn naam toch onsterfelijk zijn gebleven. Hij
staat aan de spits van de cultuurstroomingen, wier doel het was
de antieken te doen herleven. De Renaissancebeweging heet ook
het Humanisme. Zij wil hun werken verzamelen; zij wil critiek
uitoefenen op de vele valsche voorstellingen, die er in de middeleeuwen heerschten omtrent de
antieke persoonlijkheden: zij
wil hun literair werk in een
juister daglicht plaatsen. Het
Humanisme was meer onderzoekend, en ook meer op geleerdheid uit dan de Renaissance: zij was echter onzelfstandiger in haar verhouding
tot de antieken. De Renaissance
zoog veel kracht op uit de antieke cultuur, zoowel van haar
literatuur als van haar kunst:
maar zij schiep ook iets nieuws;
zij voerde de ontwikkeling verder.
Evenals Dante was Petrarca's
vader uit Florence verdreven;
Petrarca zelf was te Arezzo geFig. 3. Paolo en Francesca (Dante's
Goddelijke Comedic, Hel, VIe zang)
boren (1304). Later hield hij
door Ary Scheffer.
aan het pauselijk hof te Avignon verblijf. Hij volgde de wenschen van zijn vader en studeerde
eerst rechtswetenschap. Maar zijn verlangen ging in een andere
richting; hij bestudeerde de klassieke schrijvers. Daar geen vermaning hielp, gooide de vader op een goeden dag de boeken in
het vuur. Door de tranen van zijn zoon bewogen, trok hij, zooals
Petrarca dit zelf uitdrukt: "twee reeds gloeiende boeken uit het
vuur; hij reikte met zijn linkerhand de rhetorische geschriften
van Cicero, met zijn rechterhand de gedichten van Vergilius, en
hij sprak glimlachend: "Neem deze en gebruik ze om je ziel te
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verbeteren, maar doe dit niet te dikwijls". Deze twee schrijvers
werken de lievelingslectuur van Petrarca. Nadat hij in den geestelijken stand getreden was om een maatschappelijk onbezorgde
positie te kunnen innemen, werkte hij zijn geheele leven om de
kennis aangaande de antieke literatuur te verspreiden, en om de
werken van klassieke schrijvers te verzamelen. Zelf ontdekte hij
gedurende zijn verre reizen tot nu toe onbekend gebleven redevoeringen van Cicero; in 1345 vond hij te Verona de brieven van
Cicero, die in de middeleeuwen onbekend waren gebleven, maar
die wij om hun elegantie en levendigheid zeer hoog schatten. Zijn vrienden
en kennissen verzocht hij naar de oude
handschriften uit te zien. Een van
dezen zond hem uit Byzantium een
handschrift van Homerus. Petrarca
heeft zeer zeker geen Grieksch gekend,
maar hij bewaakte en beminde het boek
als een heiligdom. Honderd j aar later,
na de inneming van Constantinopel
door de Turken (1453) werd de verbinding tusschen Griekenland en Italie
nauwer; vele Grieksche geleerden
vluchtten uit Griekenland naar Italie.
Maar Petrarca heeft den weg voor deze
studies gebaand.
Onze tijd kent Petrarca hoofdzakelijk
als den dichter van minnedichten, die
hij voor zijn Belief de Laura lang na
haar flood heeft geschreven, een wonderschoonen sonnettenkrans. Ook kent
Fig. 5. Petrarca.
onze tijd de gedichten, waarin hij zijn
vaderland bezingt. Maar zijn eigen
tijd, die een grenzenlooze bewondering voor hem had, schatte hem
het hoogst om de werken, die hij in het Latijn heeft geschreven.
Het zijn brieven, benevens een lang gedicht, Africa geheeten, waarin hij Scipio Africanus en den tweeden Punischen oorlog verheerlijkt. In het jaar 1341 kreeg hij den lauwerkrans des dichters op
het Capitool te Rome.
De strijd tusschen Renaissance en Middeleeuwen in Petrarca's
persoonlijkheid en ook zijn zwervende levenswijze benamen hem
zijn rust. Hij was nerveus, onbestendig en eerzuchtig. Hij vormde
een wereld van tegenstellingen. Ofschoon hij breed kon uitweiden
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over de vergankelijkheid van de wereld, wierp hij zich toch in
in de draaikolk van de genoegens van diezelfde wereld, waaraan
hij gedurende zijn geheele leven slechts noode kon ontkomen.
Zijn eigen levenswandel was niet altijd in overeenstemming met
zijn leer. De groote dichter keerde nooit meer naar Florence terug,
ofschoon men hem een plaats aanbood aan de nieuw gestichte universiteit. In plaats daarvan vestigde hij zich bij Giovanni Visconti
in Milaan, den ergsten vij and van Florence. Zijn laatste jaren leefde
hij zeer teruggetrokken in de provinciestad Arqua, waar hij in
1374- stierf.
BOCCACCIO.
In zijn testament vermaakte
Petrarca zijn ouden vriend Boccaccio 50 Florentijnsche goudmunten, "opdat deze zich een
huisjasje zou kunnen koopen voor
de lange winternachten, dat hij
zat te studeeren". Maar Boccaccio
overleefde zijn vriend nauwelijks
een jaar: hij stierf reeds in 1375.
Giovanni Boccaccio was evenals Dante en Petrarca Florentijn
van afstamming; maar zelf is hij
in Parijs in het jaar 1313 geboren, als vrucht van een losse verbintenis. Hij kwam naar Napels
om daar rechten te gaan studeeren, maar het ging hem als Petrarca. Hij stortte zich in de liteFig. 6. Boccaccio.
raire studien en ook in het vroolijke leven, dat aan het hof van Napels werd gevoerd. Nadat hij
een jaar trouw bij dezelfde geliefde had aangedrongen, bereikte
hij eindelijk, dat zijn gevoelens beantwoord werden: de schoone
was een natuurlijke dochter van koning Robert van Nape's; zij
heeft hem echter later bedrogen.
In zijn voornaamste werk, de Decamerone, heeft Boccaccio een
beeld van zijn tijd gegeven. In het groote pestjaar 1348 woonde
Boccaccio in Florence; de verwoestingen, door den zwarten flood
aangericht, vormen den achtergrond en de omlijsting van het geheele boek. In de inleiding geeft hij een beeld van de rampen, die
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de epidemie veroorzaakte. In een kerk te Florence vond op een
. dag een ontmoeting plaats tusschen zeven jonge dames en drie
jonge edellieden; het geheele gezelschap nam het besluit om de
door de pest geteisterde stall te ontvluchten. Zij trokken daarom naar
Fiesole. Buiten op
het land brachten zij
tien dagen door, nu
eens in de vrije natuur, dan weer in de
zalen van een paleis.
Om den tijd aangenaam door te brengen, spraken zij af,
dat ieder om de
Fig. 7. De villa Schifanoia bij Florence, waar
beurt
een geschiedeBoccaccio de tafereelen uit de novellen der Decamerone laat spelen.
nis zou vertellen.
Zoo ontstond een
verzameling van honderd korte verhalen. Onder deze verhalen
vinden wij zoowel ruwe en zinnelijke als refine, naieve en bekoorlijke vertellingen. Voornamelijk zijn het de lief de en het huwelijk, die erin worden geschilderd. De vrouwen uit
het boek zijn meestal sluw
en lichtzinnig, maar er zijn
er toch ook, die zoo rein als
goud zijn. De echtgenooten
spelen een deerniswaardige
rol: zij worden gewoonlijk
door hun vrouwen bedrogen. Maar boosaardig wordt
Boccaccio pas, als hij over
monniken en nonnen begint
te spreken. Hier wordt zijn
satyre scherp; hier wordt
zijn spot grof. Daar is bijv.
van een uitgave der
broeder Cipolla, die de boe- Fig. 8. Houtsnede
Decamer.ne .
ren belooft om hun een veer
van de vleugels van den engel Gabriel te zullen toonen. Maar
onderwijl is die veer heimelijk uit zijn reiszak gestolen, en er

Fig. 9. Allegorie over den Zwarten Dood, fresco in Campo Santo te Pisa, laatste helft der 1 4de eeuw. L i n k s
ridders, ontsteld bij den aanblik der dooden; i n het midden bedelaars, die den dood te voet vallen; rechts
degenen, die in overdaad leven, door den dood overvallen. Boven links kluizenaars, welke den dood rustig
afwachten, rechts engelen en duivels, strijdend om de zielen der afgestorvenen.
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liggen nu een paar stukken kool voor in de plaats. Nu verandert
de monnik snel van tactiek; hij vertelt, dat dit de kool is, waarop
de heilige Laurentius is verbrand. Dit is voor den schrijver een
aanleiding om een genoeglijke geschiedenis te verzinnen, waarin
een schelm den monnik op het gladde ijs brengt. Deze trekt dan
bijna altijd aan het kortste einde en zijn domheid, brutaliteit en
arglistigheid komen duidelijk aan het licht. Veel in het boek
overschrijdt de grenzen van het betamelijke; maar Boccaccio
zegt zelf, dat hij het boek voor dames heeft geschreven, opdat
deze iets amusants mogen
hebben, waardoor zij haar
liefdesmart kunnen vergeten
en zullen begrijpen, wat zij
doen en wat zij laten moeten.
Men bemerkt wel, dat de
auteur er behagen in schept
z
\ om met scabreuse geschiedenissen de dames aan het blozen te brengen: daarachter
schemert zijn gezonde en eerbare levensopvatting.
Met de j aren werd Boc\J
caccio
ernstiger. Zijn eigen
\,
1
vrouw bedroog hem en hij legde zijn verdriet en woede
daarover neer in een verbitterde satyre op de ondeugden
en de zwakheden van de
vrouw. Hij werd ook aangegrepen door religieuze bezinning, toen een monnik hem in
Fig. 10. De nieuwgekozen Doge en zijn 1362, als gevolg van een openstoet op het S. Marco-plein te Venetie.
baring, aan het verstand
(Houtsnede).
bracht, welke ontzettende
straffen hem te wachten stonden, als hij niet ophield met zijn
heidensche gewoonten. Petrarca troostte zijn vriend in een
schoonen brief. Studielust, onvermoeide vlijt, levensvreugde en
natuurlijkheid zijn karakteristieke hoedanigheden van Boccaccio.
Door zijn Decamerone is hij de leermeester in de literatuur in vele
landen geworden.
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DE ONTWIKKELING DER ONGEBONDEN PERSOONLIJKHEID
IN ITALIE OP HET EINDE DER MIDDELEEUWEN.
De Renaissance bracht nieuwe levens-elementen in de samenleving en schiep een geheele reeks van energieke, maar niets ontziende individuen. De politieke anarchie van Italie gaf deze roofzuchtige gieren lucht onder de vleugels. De schoonzoon van Frederik II, Ezzelino van Romano (1194-1259), was een van de eersten, die uitsluitend door persoonlijke machtsontplooiing een rijk
trachtte te stichten. Hij schuwde geen middel, dat hem de bereiking van zijn doel nader kon brengen; niemand, ook Cesare
Borgia niet, kan in wreedheid en in het uitvoeren van misdaden
met hem vergeleken worden. Over hem bestaat er een heele literatuur, die de grenzelooze vrees en ontzetting tot uitdrukking
brengt, welke hij aanjoeg. Zijn tijd voelde veel voor deze ruwe
persoonlijkheid.
In het voetspoor van Ezzelino volgde een heele reeks van tirannen. Zij vertraden de wet en het recht met voeten. De schepter
viel hem toe, die de begaafdheid, het talent en den politieken
aanleg bezat, die bovendien over kracht en koele berekening beschikte. Maar een vorst, die zijn macht op een dergelijke basis
bouwt, moet er ook altijd op verdacht zijn, dat hij op zijn beurt
moet wijken voor een, die hem in zijn eigenschappen nog overtreft. Een tiran moet daarom zijn uiterste krachten inspannen om
op zijn wankelen troon te blijven. Hij kan zelfs op zijn allernaaste verwanten geen staat maken. Hij gelijkt op dien priesterkoning, die in de antieke oudheid in Nemi heerschte, die steeds zijn
zwaard in de hand had, want vroeger of later kon er een man verschijnen, die hem zou overvallen en neerstooten om zich op grond
van het recht van den sterkste van zijn rijk meester te maken.
De eigen individualiteit van den tiran, zijn ontwikkeling in de
goede en in de slechte richting werd krachtig bevorderd in deze
atmosfeer. Maar ook in een uitsluitend monarchistisch geregeerde
samenleving was het niet alleen de persoon van den heerscher,
die naar alle zij den ontwikkeld werd. Bij deze despotie ontwikkelden zich de onderdanen eveneens. Geen heerscher kan toch heelemaal alleen staan. In een tijd, dat hooge geboorte en een lange
reeks voorvaderen van geen beteekenis zijn, in een tijd, waarin
alles op persoonlijke bekwaamheid aankomt, waren de vorsten
er wel op aangewezen, de schranderste koppen in hun dienst te nemen. De adel beteekende in Italie niet zooveel als ten noorden van
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de Alpen. Integendeel, de Italiaansche vorsten omgaven zich gewoonlijk met dichters en geleerden, die van lage geboorte waren;
deze vormden vaak hun intiemste kringen. Een edelman had geen
andere privileges dan die, waarop hij uit kracht van zijn persoonlijkheid aanspraak kon maken. Hij, die deze persoonlijkheid tot
volledige ontwikkeling trachtte te brengen, werkte niet vergeefs.
Hij kon zonder moeite een arbeidsveld aan een van de Italiaansche
hoven vinden. Maar de vorsten maakten ook zonder eenige consideratie gebruik van hun dienaren. Hoe moest niet iedere particuliere secretaris, hoe moest niet iedere ambtenaar en condottiere
(legeraanvoerder) al zijn krachten en geestesgaven, geheel zijn
list en moed in den dienst van zulke heeren aanwenden! Zij moesten heel hun energie besteden om
dien diensttijd op de beste wijze te
exploiteeren, om die korte, vaak onzekere periode te verlengen, waarin
zij macht en invloed uitoefenden.
Wat vrees voor eigen veiligheid,
wat begeerte naar macht en glans
van een man kunnen maken, komt
heel duidelijk aan het licht aan het
voorbeeld van Hertog Filippo Maria
Visconti van Milaan (1412-1447).
Hij besteeg den troon, nadat zijn
Fig. 11. Sigismondo Malatesta.
broeder
Gianmaria in het j aar 1412
Relief in de kerk St. Frandoor een bloedverwant vermoord
cesco te Rimini.
was. Gianmaria is beroemd geworden door zijn honden. Dit waren
geen jachthonden, mak- beesten, die er op gedresseerd waren
menschen te verscheuren. In het jaar 1409 was het land in een
oorlog gewikkeld en, toen het hongerende yolk door de straten
"Pace, pace" ("vrede, vrede") riep, liet hij zijn huurtroepen op
de menigte los, waarbij een paar honderd menschen het 'even
verloren. Een tijd lang was het den priesters verboden in hun gebeden te zeggen: "dona nobis pacem" ("geef ons vrede") ; de vorst
toch had een hekel aan dit woord "vrede"; hiervoor in de plaats
moesten zij het woord "tranquillitas" in dezelfde beteekenis gebruiken. Zijn broeder en opvolger Filippo Maria hield zich gewoonlijk binnen de sterke muren van zijn paleis op. Zelfs zag hij
in eenige jaren zijn eigen stad niet. De diplomaten en lakeien, die
in zijn dienst wilden komen, moesten zich eerst aan een geheele
reeks van lastige proeven onderwerpen. Van uit zijn slot, waar
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hij in alle eenzaamheid leefde, leidde hij zijn leger, leidde hij
eveneens de diplomatieke onderhandelingen; met een onvergelijkelijk scherpen blik en vaste hand waakte hij voor het bestuur van den staat. Zijn veiligheid lag daarin, dat de een den
ander niet vertrouwde; de condottieren stonden onder scherpe
contrOle van spionnen en de diplomatenposten en die der andere
hooge ambtenaren werden scherp uit elkaar gehouden; hierdoor
werd op een arglistige manier hun onderlinge eenheid verscherpt.
Laf, listig en bloeddorstig als hij was, ontwikkelde hij een dui.-

Fig. 1 2. De kerk St. Francesco to Rimini.

velsche bekwaamheid in het pijnigen van zijn offers. Maar
niettemin dweepte hij met Petrarca; hij las Dante; hij onderhield, juist als de andere vorsten, dichters aan zijn hof, die in
hoogdravende zinnen "de goddelijke daden" van dit monster
prezen. Na hem maakte een soldaat zich meester van den troop.
Het was Francesco Sforza, de groote condottiere, die een natuurlijke zoos was van een condottiere, die zich naar boven had gewerkt; hij was getrouwd met een natuurlijke dochter van Filippo
Maria Visconti. De condottiere, de aanvoerder van huurtroepen,
is een van de meest karakteristieke verschijnselen in het re-
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naissance-tijdvak. Deze condottieren waren zelf standige menschen
Zij verzamelden een huurleger en stelden zich dan in dienst van
een der vorsten of van een van de republieken, en wel van die,
welke de hoogste soldij boden. De krijgskunde was voor hen een
nuchtere economische berekening, verbonden met een zekere veldheersbekwaamheid. Daar zij de eene maand bij den een, de volgende maand bij den ander dienden, was het hun task hun kostbare huurtroepen zooveel mogelijk te sparen. Daarom eischten
de oorlogen, die met hun hulp werden gevoerd, niet al te veel
menschenlevens. Men vertelt, dat er in een slag, die van den morgen tot den avond duurde, slechts twee man vermist werden. Van
die twee had de een last van zijn harnas gehad, terwijl de ander
later ongedeerd terugkwam. Tegenover de regeeringen moesten
de condottieren sluw en voorzichtig zijn. Het is niet te ontkennen,
dat zij niet zelden met een mooie belooning wegtrokken; maar
aan den anderen kant konden zij in de regeeringskringen vaak
hun gevaarlijkste vijanden hebben. Als zij met geluk hadden gestreden, werden zij door den staat, voor wien zij de overwinning
hadden behaald, vaak als even gevaarlijk als de vijand zelf beschouwd; men streefde er dan naar om hen eveneens kwijt te
raken. En verloren zij een strijd voor een staat, dan riep men
wraak over hen.
Tot de grootste en beroemdste van deze condottieren behoort Sigismundo Malatesta, de regent van Rimini. Nu eens stond
hij aan het hoofd der troepen, die voor Florence streden, om een
volgend oogenblik weer voor Napels, Sienna, of Venetie te vechten. Zelf noemde hij zich "de belegeraar van de steden en de
onoverwonnen veldheer". Hij was dapper en onversaagd en bezat
een menigte goede eigenschappen. Zelfs zijn vijand, de paus,
moest toegeven, dat hij in het bezit was van een groote ziels- en
lichaamskracht, dat hij de gave der welsprekendheid bezat, dat
hij over militaire begaafdheden beschikte, dat hij de geschiedenis
der oudheid kende en dat hij een goed inzicht in de philosophie
had. Aan zijn hof vertoefden geleerden en kunstenaars. Hier beyond zich o. a. Leon Battista Alberti, een van de merkwaardigste
en veelzijdigste menschen, die ooit geleefd hebben. Van Sigismundo kreeg hij de opdracht om de kerk St. Francesco in Rimini
te bouwen, een van de merkwaardigste bouwwerken van de Renaissance. Het uiterlijk aspect van die kerk leek meer op een
heidenschen tempel dan op een Christelijk bedehuis. Overal
stuitte men op beelden van Sigismundo en zijn minnares, de verstandige en schoone Isotta degli Atti, die hij met een onverzwakte
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lief de minde en die hij dan ook later huwde. Op haar grafmonument in de kerk liet hij graveeren: "divae Isottae sacrum" d. w. z.
"gewijd aan de goddelijke Isotta". Zelf kon hij dichten over
bloeiende wangen en schoone maagden. Men vertelt, dat hij nooit
de vroegmis verzuimde. Zijn waanzinnige hartstochten waren een
schrik voor zijn tijd. Hij vermoordde twee van zijn vrouwen: de
een met vergif, de ander met het zwaard. Hij verkrachtte zoowel.
nonnen, Jodinnen, als de vrouwen en dochters van zijn eigen onderdanen. Toen een Duitsche vorstin op zijn schandelijke voorstellen niet wilde ingaan, beet hij haar een stuk vleesch uit haar
arm, waarna hij haar doodstak en zijn lusten aan haar bevredigde. Hij woedde als een roover en moordenaar te midden van

Fig. 13. Medaille voor Isotta.

vreedzame kooplieden en burgers. In het wijwatervat van een
kerk liet hij Bens een flesch inkt gooien; en hij lachte onbedaarlijk, toen hij de menschen hun vingers in deze zwarte substantie
zag steken en zij zonder onraad te bevroeden zich zwart besprenkelden. De paus deed hem wegens goddeloosheid, vadermoord, bloedschande, overspel en kerkroof in den ban; in het
jaar 1461 werd hij in effigie verbrand, d. w. z. zijn beeltenis werd
verbrand. En onder deze beeltenis stond geschreven : "Dit is Sigismundo Malatesta, de zoon van Pandolfo, de verrader, de vij and
van God en de menschen, die tot den dood op den brandstapel
veroordeeld is". Maar Sigismundo moet hoonend hebben gevraagd, of wijn en spijs hun smack verloren, als men in den ban
was gedaan. Gedurende twintig j aren was hij de schrik van den
paus en van de vorsten. Eindelijk werd hij in het jaar 1463 door
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den weinig militair aangelegden paus Pius II getuchtigd: hij moest
zich diep verootmoedigen en een groote som gelds betalen om zijn
eenige stad Rimini te mogen behouden.
De groote kunstenaar Verrocchio (overleden 1488) heeft ons
een goede voorstelling gegeven van de uitbundige kracht, welke
de Italiaansche condottieren kenmerkt, en wel in het ruiterstand-

Fig. 14. Bartolommeo Colleoni, ruiterstandbeeld door Verrocchio.

lieeld van Bartelommeo Colleoni (overleden 1475), dat in de stad
Venetie staat. Colleoni had als jongen van de eene streek naar de
andere gezworven, nadat zijn vader door een familielid vermoord
was. Het gelukte hem om zich er boven op te werken, hij werd
een beroemde condottiere. In zijn oude dagen verzamelde hij in
zijn woning oude wapenbroeders, geleerden en kunstenaars om
zich heen; hij leefde in de herinnering van zijn daden, die deze
kunstenaars vereeuwigden.
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De politieke machteloosheid, waarin het yolk verkeerde, bracht
mee, dat men onverschillig voor de politiek werd, zoodat de belangstelling zich naar andere zaken richtte. Daar vele van die tirannenstaten bevrijd waren van den verwoestenden partijstrijd,
verkregen de bewoners de rust, welke noodig is om bezit en rijkdom te verwerven. Maar ook het bruisende leven in deze verschillende republieken hood de menschen een rijke mogelijkheid
voor een persoonlijke ontwikkeling. In Dante's geboorteplaats, het
republikeinsche Florence, woedde de wilde strijd tusschen Ghibellijnen en Welfen, een strijd, waarin Dante zelf betrokken was.
In Arezzo, de geboorteplaats van Petrarca, vond een soortgelijke
strijd plaats. Petrarca's vader moest Arezzo verlaten, daar hij
aan dien strijd had deelgenomen; hij vestigde zich nu in het jaar
1313 te Avignon, de Fransche stad, waar de paus toen verblijf
hield. Hier bracht Petrarca vele van zijn jeugdjaren door. Bijna
in iederen Italiaanschen staat krioelde het van personen, die vrijwillig de stad hunner vaderen verlaten hadden, aangezien de politieke en economische verhoudingen daar ondragelijk waren geworden. Daardoor werd menige nationale band ontbonden; het
feit, dat zoo vele menschen hun eigen land moesten ontvluchten,
droeg er mede toe bij, dat de kosmopolitische ontwikkeling versneld werd.
Er kwam een nieuwe gedachte op : de gedachte aan een vereenigd Italie. Dante vond een, nieuw vaderland in de taal en in de
cultuur van Italie. Ja, zijn gedachten voeren naar een nog wijdere wereld, wanneer hij zegt: "Mijn vaderland is de heele, wijde
wereld". In het jaar 1316 besloot men, dat alle bannelingen zouden
mogen terugkeeren, wier ballingschap al niet eerder was opgeheven. Men stelde echter mede vast, dat zij, die weer in genade
werden aangenomen, een som gelds zouden moeten betalen en
dat zij dit genadebewijs voor het altaar van de kerk San Giovanni
in Florence in ontvangst moesten nemen. Maar Dante moet het
trotsche antwoord hebben gegeven: "Roept men op deze wijze
Dante Alighieri naar zijn vaderland terug, nadat hij vijftien jaar
lang in ballingschap heeft verkeerd? Is dit het loon voor zijn onschuld? Beloont men zoo alle moeite, die hij zich in den dienst
der schoone kunsten heeft gegeven ? Het ligt den man, die met de
philosophie vertrouwd is, ver om zoo'n ootmoed aan den dag
te leggen, om als een eerlooze te spreken, om zich in ketenen te
laten vastsmeden. Het ligt den man, die het Evangelie van de
rechtvaardigheid verkondigt, ver om als verongelijkte geld te betalen aan hen, die hem verongelijkt hebben, als waren zij zijn
22
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weldoeners. Dit is de weg niet, waarlangs ik naar mijn vaderland zal terugkeeren. Maar als men een anderen weg vindt, die
mijn eer en aanzien niet te na komt, dan zal ik niet langer talmen.
Maar kan ik niet met eere naar Florence terugkeeren, dan blijf
ik voor altijd weg. En waaroxn ook niet ? Kan ik niet overal over
de edelste waarheden nadenken, zonder mij voor het yolk en
voor de stad aan eerloosheid schuldig te maken. En ook mijn
dagelijksch brood zal mij,
naar ik hopen wil, niet ontbreken". En loch, hoe h a rtstochtelijk verlangde Dante
niet naar dit Florence terug,
hoe innig beminde hij niet
"deze schoonste plek van de
wereld".
Ook Petrarca heeft zijn
lief de voor een vereenigd
Italie in liederen uitgezongen. Hij voelde de grootste sympathie voor het plan.
van Cola di Rienzi om in Rome den regeeringsvorm van
de oude Ronieinsche republiek weer in te voeren. Na
den val van Cola di Rienzi
kreeg hij tal van verwij ten
te hooren, omdat hij zoo onArstWebt,
dankbaar was geweest tegen
Fig. 15. Oude houtsnede, voorstellende een
olonna, van wie
duiveluitdrijving. Men probeert aanschou- de familie Colonna,
welijk te maken, hoe de duivels den be- hij zooveel weldaden had
zetene verlaten. Op oude afbeeldingen met ontvangen. In een brief aan
religieuze onderwerpen is de duiveluitdrijving een geliefkoosd onderwerp; bier wor- kardinaal Colonna zegt hij
den de duivels voorgesteld als gevleugelde het volgende: "Er is geen
wezens, die uit den mond van den bezetene
huis op de wereld, waarvoor
opstijgen.
ik grootere lief de koester dan
voor het huis Colonna, maar
Rome bemin ik nog meer en Italie nog meer dan Rome". De veertiende eeuw had geen ooren voor het ideele verlangen van Petrarca. Later treden Macchiavelli en Cesare Borgia op. Maar nog
was de tijd niet rijp voor de eenheid van Italie.
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HET MAATSCHAPPELIJK LEVEN.
Laten wij nu afscheid nemen van de politieke zij de van den nieuwen levensstijl om tot den socialen kant over te gaan: laten wij nu
de klassen van de maatschappij en haar levenswijze beschouwen.
wij zullen ook daar hetzelfde bruisende leven kunnen waarnemen, dezelfde snelle verandering van het middeleeuwsche ideaal.
Groote ondeugden en groote verdiensten leefden zij aan zij in
een en dezelfde persoonlijkheid. De belangstelling voor geeste
lijke ontwikkeling kunnen wij in breede kringen constateeren. De
dagelijksche nering van den koopman verhinderde hem niet om
de Grieksche en Romeinsche schrijvers te bestudeeren; hij verleende menigen kunstenaar een economischen steun en speelde in
het cultureele leven der naderende Renaissance een groote rol. Nog
merkwaardiger is het te zien, hoe de vrouw steeds meer in zelfbewustzijn toenam. Het ideaal van de middeleeuwsche vrouw
heeft zijn fraaie uitdrukking gevonden in het volksverhaal over
de schoone Griseldis. Zij was een deugdzaam en vlijtig meisje,
dat van de armoedige hut van haar varier als de bruid van een
vorst naar diens paleis werd gevoerd. Welke zware beproevingen
zij ook van de zij de van haar echtgenoot te verdragen had, welk
een verdriet hij haar aandeed door haar kinderen van haar weg
te rooven, toch bleef zij altijd de nederige dienaresse van haar
man, tot eindelijk de blij de tij ding voor haar daagde, waarop de

belooning voor dit alles haar ten deel viel. De werkkring van de
middeleeuwsche vrouw lag in haar huis, tusschen de vier muren.
Hier moest zij zich voor haar man, voor haar kinderen, voor haar
huisgezin opofferen. In overeenstemming met deze taak bepaalde zij zich in hoofdzaak tot practische werkzaamheden; boekenstudie was haar meestal vreemd. De Renaissance voerde de
vrouw van haar nederige plaats in het huisgezin midden in het
leven. Het is karakteristiek voor de vrouwen uit het Renaissancetijdperk, dat zij zich soms voor de open vensters kleedden, opdat
de voorbijgangers haar schoonheid konden bewonderen. Het
meisje uit de voorname gezinnen kreeg bijna dezelfde opvoeding
als haar broeders. Zij bestudeerde zoowel de literatuur, als de
muziek, ja, zij kreeg zelfs wel verlof, om zich op de, schilderkunst
toe te leggen. Vele van de vrouwen uit dien tijd beheerschten
zoowel het Grieksch als het Latijn. Vittoria Colonna, de vriendin
van Michel-Angelo, een van de edelste vrouwengestalten, die zoowe! om haar schoonheid als om haar vroomheid bekend was,
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sprak en schreef het Latijn als haar moedertaal: hetzelfde was het
geval met Lucrezia Borgia. In de gezelschappen voerde de vrouw
vaak den boventoon; zij vormde vaak het middelpunt bij de
geestige conversatie; dichters, kunstenaars en geleerden wedijverden, om haar hun werken op to dragen. Eenige harer b. v.
Vittoria Colonna schreven zelfs schoone gedichten. Ook op het
gebied van de politiek waren vele vrouwen werkzaam. Catharina
de Medici in Frankrijk is er een voorbeeld van. Ook Catherina
Sforza, die getrouwd was met den aanvoerder der pauselijke
troepen, Girolamo Riario, den
neef van paus Sixtus IV
(1471-1484), bewoog zich in
de politiek. Toen haar man in
1488 door de partij der Orsini
vermoord werd, stelde zij zich
zelf aan het hoofd der troepen; zij verdedigde de zaak
harer kinderen, tot zij eindelijk in 1500 voor Cesare Borgia moest wijken. De golven
der cultuur bereikten zelfs de
meisjes van plezier. De voornaamsten dezer courtisanes,
zooals Imperia en Tullia
d'Aragona, een natuurlijke
dochter van kardinaal Luigi
d'Aragona, die zelf van de koningen van Napels afstamde,
en Beatrice van Ferrara, waren in het bezit van een uitgebreide literaire ontwikkeling.
Velen dezer dames kenden PeFig. 1 6. Het Palazzo Vecchio, stadhuis
trarca en Boccaccio uit haar
van Florence.
hoofd; sommige lazen Vergilius, Horatius, Ovidius en andere klassieke schrijvers; j a, er waren er zelfs, die de psalmen in het Hebreeuwsch lazen. Deze lichtzinnige dames namen ook een eerste plaats in de wereld in. Zij
spreidden een waanzinnige pracht ten toon; zij hadden evenals
koninginnen een heel gevolg om zich heen en hadden in de kerken plaatsen vlak bij het altaar. De schoonheid van Imperia is
door vele schilders vereeuwigd, zoo b. v. door Rafael in zijn
schilderij "De verheerlijking". De moreele maatstal van de Re-
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naissance was een andere dan die van onzen tijd; de onzedelijkheid was groot. Reeds in den laatsten tijd van de kruistochten
was de moraliteit aan het vervallen. Uit bijna alle landen van
Europa stroomde het uitvaagsel naar Italie, ten einde de menschenscharen te exploiteeren, die voor verschillende doeleinden hun
weg door Noord-Italie namen. Aan den anderen kant vond er
echter ook een religieuze opleving plaats; wij denken b. v. aan
de flagellanten, die met geeselingen hun zondig vleesch tuchtigden. Deze beweging bereikte haar hoogtepunt in 1260; in dat jaar
zou er een nieuwe tijd aanbreken; vreeselijke straffen zouden
de zondaars treffen. Dat alles werd
verkondigd door
een ouden heremiet, die in boetegewaad door de
steden en door de
provincies trok.
Velen werden door
deze beweging medegesleurd. Een
van dezen was Jacopone da Todi.
Hij was een welgesteld advocaat, die
met zijn vrouw een Fig. I 7. Pantheon te Rome, gebouwd door Agrippa,
gelukkig leven in veldheer van keizer Augustus, voltooid in 26 v. Chr.
rijkdom en overvloed leidde. Op een bruiloftsfeest, waar zij aanwezig waren
(omstreeks 1268) stortte de vloer van de danszaal in, terwijl het
gezelschap vroolijk aan het dansen was. De eenige, die bij dit
ongeluk omkwam, was de jonge en mooie vrouw van Jacopone.
Toen hij haar lijk gevonden had en haar uitkleedde, vond hij onder haar sierlijk gewaad, dat zij aan had om haar echtgenoot
te behagen, een boetekleed. Jacopone werd hierdoor diep ontroerd; de daden, die hij hierop volgen liet, werden door het
y olk als een bewijs van waanzin opgevat. Hij verkocht alles, wat
hij bezat en gaf het aan de armen. Daarop leefde hij nog tien
jaar als heremiet, terwijl hij zich voortdurend aan boetedoeningen
onderwierp. Eindelijk trad hij in de orde der Franciscanen. Maar
de wereld bleef even zondig.
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De Renaissance stelde de rechten van den mensch op den voorgrond. Maar zij sloeg over in een overschatting van de schoonheid en de vreugde van het aardsche leven. De menschen gaven
zich aan allerlei bandelooze genoegens over. De levensopvattingen in dezen tijd werden bij velen half heidensch. Het
bederf vrat ook de kerk aan : kardinalen en pausen werden er
door aangestoken. Het ontbrak den priesters aan geleerdheid en
ontwikkeling. Hun preeken droegen vaak een komisch karakter,
zoo waren er b. v. predikers, die met hun stem de geluiden van
1ieren uit Noach's ark namaakten. De inhoud van die preeken
verschilde soms niet veel van die van prikkelende volksverhalen
en novellen: wel deden de priesters dan aan het slot hun best om
er een Christelijke moraal in te leggen, maar het resultaat was
vaak erbarmelijk. Het particuliere leven van de priesters was
verre van kuisch; zij namen het er goed van. Zoo kwam het, dat
bij velen de eerbied voor den godsdienst verdween. Doch te midden van alle zedelijk bederf leefde toch de schoonheidszin en de
kunstenaarsdrang. En dat is de schoonste zij de van de
Renaissance.
DE HANZA.
De Oostzee is economisch niet minder belangrijk dan de Middellandsche. Was de laatste tot voor betrekkelijk korten tijd voor
Europa de verbindingsweg met hoog ontwikkelde kultuurlanden,
die zelf slechts de transitohavens der voornaamste koopmansartikelen bezaten, zoo was de Baltische zeeboezem daarentegen de
weg naar achterlijke streken en volken, die de producten der
westersche en zuidelijke nijverheid noodig hadden, terwijl zij zelf
de massaproducten konden leveren, die langer dan men denkt de
eenige bleven, die zoo heeten konden: hout, traan en huiden. Daarbij kwam later nog de haring, die eeuwenlang op de kust van
Schonen (Zuid-Zweden, doch toen Deensch eigendom) jaarlijks
verscheen om zich te laten vangen, tot het dier plotseling, omstreeks het midden der zestiende eeuw, zijn vereenigingspunt naar
de Noordzee overbracht, aldus de clandizie gunnend aan de Nederlanders, Noren en Engelschen.
Het uitgangspunt van den handel lag aanvankelijk in de Nederlanden. Reeds tij dens de Romeinen lag bij Vechten, naast het
tegenwoordige Utrecht, een exporthaven voor Romeinsch aardewerk voor Scandinivie. Ook later waren de Nederlandsche riviermonden het kruispunt der handelswegen Rijn-Engeland en Frank-
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rijk-Oostzee. Men voer over de Zuiderzee en over de toen diepe
Wadden, beveiligd tegen den zwaren golf slag door de eilanden en
banken buitenwaarts, naar Holstein, waar de artikelen over land
naar den een of anderen Oostzeehaven werden overgebracht. Het
was deze ruilhandel, die den Wikingen den weg naar West-Europa
gewezen heeft; doch tegelijk de groote bron van rijkdom voor de
Nederlanden, die daaraan hun ongekenden bloei in de vijftiende,
zestiende, zeventiende en achttiende ecuw voor een groot deel te
danken hadden. En nog meer. Misschien is de onderstelling niet
te stout, dat het bijzonder karakter van dezen
handel den Nederlanders en Engelschen die
"

Fig. 18. Monument, opgericht
in 1834 op BjOrkii in Malaren, voor Ansgar, den apostel van het noorden, die daar
de eerste Kruisvlag plantte
en de eerste Christengemeente
in Zweden stichtte.

Fig. 19. Christusbeeld op den grooten
Jellingesteen.

geschiktheid tot koloniale expansie gegeven heeft, die hen boven
alle andere volken kenmerkt. Zij alleen immers waren gewoon
handel te drijven en goede betrekkingen te onderhouden met kultureel laagstaande volken en wel een handel, die niet aan
de kostbaarheid, doch aan de massa en het nut van de ingekochte
waren zijn beteekenis ontleende.
Wij spreken in dit hoofdstuk voornamelijk over de Duitsche
handelscentra, die sedert den aanvang der dertiende eeuw van
beteekenis werden. Eer wij hier echter toe overgaan, moeten wij
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de vraag onder de oogen zien, waarom de Deensche eilanden, die
zoo prachtig gelegen waren aan de grens van de binnenzee en den
oceaan, niet het middelpunt van dezen uitermate lucratieven
handel geworden zijn. Welke factor onderscheidde hen van de
Nederlandsche en Noord-Duitsche kustbewoners, die in staat zou
kunnen geweest zijn, hen zoo achterop te stellen ? Wij gelooven
dat die te vinden is in de verhouding tot de groote feodale machten. De Hollanders, yolk van visschers en vaarders, hebben
spoedig hun graven beduid, wat die bedrijven waard waren. De
Hanzeaten hebben zich, gelijk wij zien zullen, moeten helpen zon-

Fig. 20. Ruine van den ringmuur om Wisby.

der steun des rijks. Maar op de Deensche eilanden heerschte een
adel, aangevoerd door een zuiver feodaal koningsschap. De koningen van Denemarken nu hadden even weinig begrip van de
economische beteekenis van den handel als het gros hunner collega's. Zij hieven tollen en belastingen van de vreemde kooplieden,
die hun land exploiteerden, en hadden voorloopig niets dan last
van hun eigen onaanzienlijken koopmansstand. Kortzichtig als
vorsten plegen te zijn, leverden ze daarom hun eigen land meedoogenloos aan de vreemdelingen uit, slechts erop bedacht, hen
zooveel mogelijk te plukken. Maar geen roof en geen tolrecht is
op den duur zoo voordeelig als een eerlijk bedrijf. En zoo werden
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de buitenlanders rijk en is Denemarken tot de negentiende eeuw
toe een arm land gebleven.
De Duitsche Hanza is een verschijnsel behoorende tot wat men
kan noemen den veroveringsdrang naar het uiterste noorden van
de Duitschers, de kolonisatie en organisatie van de door Slaven
bewoonde over-Elbische laagvlakte. Aileen de Saksische keizers
hebben daaraan meegedaan, en ook die slechts door middel van
markgraven, die zichzelf moesten weten te helpen. Sedert de keizers niet meer uit Saksen afkomstig waren, hebben zij dit krachtigste hunner hertogdommen als een gevaarlijken vij and beschouwd, dien men moest zien klein te krijgen. De val van Hendrik
den Leeuw (1181) was tevens die van het hertogdomen, dat het bol-

Pig. 21. De kerk van Husaby, gebouwd omstr. 1000, gerestaureerd in 1902.
Oostwaarts van de kerk ligt de bron waarin de Heilige Sigf rid
volgens traditie Olaf Schootkoning doopte.

werk des rijks vormde tegen het noorden. Liever dan daar weer een
macht te laten opkomen, die hen bij hun op Italie gerichte politiek
den rug kon bedreigen, hebben de keizers de Duitsche zeekust, met
name Mecklenburg, aan de Deensche koningen uitgeleverd. Het was
dezelfde kortzichtigheid als die, waaraan de Deensche vorsten zelf
leden: de rijke schattingen uit Italie leken den keizers voordeeliger
dan de verrijking hunner onderdanen daar in het noorden. En toch
hadden ze met oneindig minder offers, slechts met wat geduld,
daar heel wat meer kunnen halen.
Drie jaartallen staan met zwart geschreven in de annalen der
Duitsche geschiedenis. Driemaal heeft het hoofd des rijks de toekomst des rijks verraden aan vreemdelingen. In 1214 erkende
Frederik II den Deenschen koning Waldemar II als beer over
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Holstein en Mecklenburg; in 1304 herhaalde keizer Albrecht deze
cessie voor Erik Menved, en van ongeveer dezelfde strekking is die
van Karel V in 1515. Ook Philips II heeft de belangen zijner Nederlandsche onderdanen aan zijn politiek opgeofferd en Been Hollandsche graaf heeft ooit een hand uitgestrekt in de moeilijkheden
der Nederlandsche steden met de Hanza en Denemarken. Hier
gelijk daar zijn het de steden zelf, die het werk gedaan hebben.
Tot de Nederlandsche steden zich vereenigden tot een machtige
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Koor van de Domkerk v. Lund, ingewijd
in 1145.

republiek, die in staat was alle mededingers in de Oostzee opzij
to schuiven.
Een reeks belangrijke data leert ons het vooruitdringen van de
Duitsche kooplieden en der Duitsche kolonisten in het Oostzeegebied. Wij sommen op:
1201 Het Duitsche Riga gesticht.
1218 Wismar en Rostock krijgen stadsrecht.
1231 Thorn gesticht.
1232 Keulen gesticht.
1233 Marienwerder gesticht.
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1234 Stralsund krijgt stadsrecht.
1237 Elbing gesticht.
1242 Berlijn krijgt stadsrecht.
1243 Stettin en Maagdenburg krijgen stadsrecht.
1255 De burcht Koningsbergen gesticht.
Dat hangt samen met den bekeeringsarbeid der Duitsche orde. In
1226 beleende keizer Frederik II den grootmeester Herman van

Fig. 23. Ruiterstandbeeld van bisschop
Absalon, stichter der stad te Kopenhagen.

Fig. 24. Standbeeld
van Birger Jarl te
Stockholm.

Salza met de landen der heidenen aan de Oostzee. Dat was kruistochtwerk, dat begreep de keizer. Reeds in 1202 trouwens had een
andere Duitsche orde, de Schwertbriider, zijn geluk in Litauen beproefd. Maar zij had minder succes. De Duitsche orde behaalde in
1233 de groote overwinning bij Sirgune op de heidensche Pruisen,
doch drie jaar later leden de Schwertbriider een vernietigende nederlaag tegen de Litauers bij Randen. De orde ging nu op in de
groote zusterorde.
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Nog zijn de steden zwak in deze streken en toch weten zij zich f a!
te weren. Waldemar II, die zoo vriendschappelijk door den keizer
begiftigd was, wilde ook gebruik maken van zijn rechten. Maar
de steden Lubeck en Hamburg, de graven van Holstein en Sleeswijk en de bisschop van Bremen vereenigden zich tegen hem.
Bij BornhOved leden de Denen een beslissende nederlaag (1227),
die hun aspiraties
in die streken voor
goed verijdelde.
Wat later de Hanza zou heeten is belonnen als een kameraadschap van
Duitsche kooplieden,
die zaken deden in
de stapelplaats voor
noordelijke handelsartikelen : Wisby.
Reeds in 1237 krijgen deze kooplieden,
die vijftig jaar later
als "kooplieden van
het 4 - RoomschDuitsche rijk" een

verdrag sluiten met
Brugge, van den koning van Engeland
tolvrijheid en de
acte daarvan werd
bewaard in de "TreFig. 25. Valdemar Atterdag (St. Pieterskerk
se" te Lubeck. Deze
te Naestved).
stall gold toen reeds
als
middelpunt.
Toch werd de algemeene eerste vergadering der Civitates maritimae (zeesteden, dus reeds steden en geen kooplieden) in 1256 niet
te Lubeck, doch te Wismar gehouden. Maar dat zegt weinig. Ook in
1293 was men te Rostock vergaderd en toch besloot men daar, dat
de Nowgoroder kooplieden hun protest naar Lubeck hadden te
adresseeren. Zes jaar later wordt op de vergadering, dit maal te
Lubeck zelf, vastgesteld, dat zegel van Wisby niet meer als algemeen gelden zal. De Hanza was er dus reeds, maar het duurt tot
1358 eer de term "dudesche hense" in de stukken, die wij kennen,
voorkomt.
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Het ging de Duitsche orde goed in de dertiende en veertiende
eeuw. Het grootmeestersschap van Winrich von Kniprode (13511382) wordt als haar hoogtepunt beschouwd. Ook de Hanza floreerde. Maar beide Duitsche organisaties leden toch aan een leelijk
gebrek : het ontbrak hun aan lenigheid en takt in het verkeer met
de volken, waarmede ze
zaken deden. Blijkbaar
worden zij meer en meer
onpopulair. Hiervan
profiteerde koning Waldemar Atterdag, die aan
de duldelooze eigengerechtigheid der kooplieden een einde wilde
maken. Met moet daarbij bedenken, dat een
koopman in dien tijd
geen zaken kon doen in
een vreemd land, zonder door speciale voorrechten verzekerd te
zijn van een veiligheid,
die nu voor natuurlijk
geldt. Zoo bezat de Hanza ook in Denemarken
een bevoorrechte positie en deed die soms
zeer ten nadeele van de
landskinderen gelden.
Waldemar nu wist een Fig. 2 7. De Heilige
vloot uit te rusten en. Brigitta (Geschilderd op
overrompelde daarme - een altaarkast in de SaFig. 26. Albrecht van
lemkerk, SOdermande het zwakste punt der
Mecklenburg.
land) .
Hanza: Wisby; een rijke buit viel hem ten deel. Nog heden staan op de verlaten kust
ruinen en enkele gave gebouwen als herinnering aan een groot
verleden.
De Liibecksche burgmeester Joh. Witteborg bewoog de bondgenooten nu met geweld van wapenen te nemen, wat de verdragen
niet langer beschermden. Maar hij liet zich overrompelen en boette
zijn onvoorzichtigheid op het schavot. Toch behield de Hanza ten
slotte vrijwel haar positie, maar niet meer alleen. Ook ver weg,
411111,91011=1111•110WM.......,
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aan den Rijn en in de. Nederlanden, stonden steden in betrekking
tot de Hanza en profiteerden van haar voorrechten, bijvoorbeeld
het lidmaatschap van den "Staalhof" te Londen, zonder deel te
nemen aan de eigenlijke bondshandelingen. Deze steden werden
nu te hulp geroepen. Op de confederatie van Keulen in 1367 besloten de westersche steden, o. a. Amsterdam, Kampen en Briele,
den bond tegen Denemarken bij te staan. Een vloot werd uitgerust, die in 1368 Kopenhagen innam, en, in 1370 kwam de vrede
van Stralsund tot stand, waarbij Waldemar zich geheel moest
vernederen.
Maar er kwamen andere tijden. De vijftiende eeuw was voor
Duitschland niet zoo gunstig. De Duitsche orde had zich zoo gehaat gemaakt, dat
zelfs de Duitsche
steden in haar gebied zich aansloten bij Polen. In
1410 leed zij bij
Tannenberg een
geweldige nederlaag, en na een
worsteling van
een halve eeuw
moest zij het leenvan.
heerschap
den Poolschen koFig. 28. Het slot van Kalmar.
erkennen
ning
(1466).
Voor de Hanza bedenkelijk was de toenemende ontwikkeling
der Scandinavische rijken. De Unie van Kalmar (1397), die de Brie
koninkrijken onder den schepter van Margaretha, Waldemars
dochter, vereenigde, was daarvan een symptoom. Wel bezat die
Unie weinig kracht, doch de verwarring, waartoe haar impopulariteit in Zweden aanleiding gaf, verschafte aan onsociale elementen
gelegenheid tot een eigenaardig ontwikkeling. Een zeerooversbende, de Likedeelers of Vitalienbroeders, oefenden een schrikbewind
uit op zee en aan de kusten, trouwens ook in de Noordzee. In geregelde zeeslagen moesten ze overwonnen worden.
Ook zelf waren de Hanzasteden niet altijd afkeerig van zeeroof.
Met leede oogen zagen zij hun Engelsche en- Nederlandsche concurrenten voorbijvaren naar de Baltische havens en meermalen
poogden zij zich met geweld van schip en lading meester te ma-
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ken. Dat werd natuurlijk beantwoord. De zoogenaamde "groote
Baienvloot", die naar de Fransche kust voer om zout in te ruilen
tegen Noordsche producten, werd in 1438 door de Nederlanders,
in 1449 door de Engelschen weggekaapt.
Op den duur moest Denemarken, dat in 1429 de Sondtol had
ingesteld, wel de natuurlijke bondgenoot van de Nederlanders zijn
tegen de brutale inmenging der Hanzeaten. Het gelukte den laatsten dan ook niet, de Hollanders uit de Oostzee te sluiten, gelijk
ze beproefden. De laatste poging hiertoe werd ondernomen door
JOrgen Wullenwever, leider der democraten te Lubeck, en ein-

Fig. 29. Koning Hans en zijn familie (Naar een altaarluik te Odense).

digde met een nederlaag en met Wullenwevers onthoofding (1537).
In den loop der zestiende eeuw zien wij overal sterke uitingen
van dien baat, die het tactlooze optreden der Duitschers gewekt
had. In Rusland en elders wordt de Hanza buitengesloten;hun
handel ging over op de Nederlanders en Engelschen.
Overal teruggedrongen en door geen rijksmacht gesteund, moesten de Hanzasteden in de zeventiende eeuw wel zeer achteruitgaan.
Typisch is het woord hunner vertegenwoordigers bij den vrede
van BrOmsebro, door Denemarken met Zweden en Nederland
gesloten: "Ach de eerbare steden kunnen zich niet meten met de
heeren Staten en machtige potentaten en geen oorlogen voeren,
zooals weleer" (1645).

INHOUD VAN HET TWEEDE DEEL.
MIDDELEEUWEN.
DE VOLKERENBEWEGING IN OOST EN WEST.
BIz.
Het Christendom
Het West-Romeinsche en het Oost-Romeinsche rijk
De ondergang des rijks
Het Oost-Romeinsche rijk
De Isaurische keizers
De wederopbloei van Perzie
De wereld van den Islam
Het rijk der Franken
De Wikingen en hun Staten

7
12
15
49
33
57
59
88
106

DE WERELD DER MIDDELEEUWEN.
Het leenstelsel
Het westersche keizerrijk der Duitschers
De tijd der Kruistochten
De standen
De Middeleeuwsche kunst

121
124
191
195
207

DE WERELD VAN HET OOSTEN.
Indie
De ontbinding van het kalifaat
Het optreden der Slaven op het wereldtooneel
Verval van het Byzantijnsche rijk
China
Japan
De groei van het Osmaansche rijk

219
233
239
247
255
268
271

DE 14DE EEUW.
De ontbinding van het Duitsche keizerrijk
De paus in conflict met de westersche mogendheden
Frankrijk in de 14de eeuw
Engeland in de 14de eeuw

275
291
296
307

DE DAGERAAD EENER NIEUWE WERELD.
Dante, Petrarca, Boccaccio
De ontwikkeling der ongebonden persoonlijkheid in Italie op het einde der
Middeleeuwen
De Hanza

321
331
342

